
กฎบตัรคณะกรรมการ 

1. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั 

 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนิน
ธุรกจิ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัตอ้ง
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายภายใตห้ลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีตลอดจนตดิตามก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ใหส้ าเรจ็ ลุล่วงตามเป้าหมายของบรษิทั ภายใต้
กรอบนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

2. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และ/หรอื กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการ
อสิระโดยมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระเป็นไปตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทั จะเป็นกรรมการหรอืไม่กไ็ด ้

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

4.1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 

4.2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ เพื่อเลอืกบุคคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที่
เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

4.3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
1. กรรมการบรษิทัต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (และตามที่ได้มกีารแกไ้ขเพิม่เติม) รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บั

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อก

หลกัทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์   



2. เป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม จรยิธรรมและประวตักิารท างานทีด่ ีและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัอย่างเตม็ที ่

3. มคีวามรูห้รอืประสบการณ์ในดา้นการบรหิารธุรกจิ หรอืดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืดา้นอื่น  ๆทีค่ณะกรรมการเหน็ควร 

4. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้อืหุน้ไดทุ้กครัง้ ยกเวน้กรณีมเีหตุจ าเป็นหรอืสดุวสิยั 
5. กรรมการบรษิทัไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอื

เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่

ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีติ

แต่งตัง้    

6. กรรมการบรษิทัต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอื

โดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

7. คุณสมบตัอิื่นทีอ่าจก าหนดเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลงั  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ
บริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. มีหน้าที่ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ  และงบประมาณประจ าปี  และทศิ
ทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

3. ควบคุม ก ากบั ดูแล ตดิตามผลการด าเนินงาน ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้พิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดังกล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

4. รบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปร่งใส 

5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

6. รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร โดยให้มคีวามตัง้ใจและระมดัระวงั ในการ
ปฏบิตังิาน 

7. ก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจน และวดัผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายในการปฏบิตังิาน โดยพจิารณาถงึความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

8. ก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินธุรกจิ และปฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม 

9. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

10. พจิารณาตดัสนิในเรื่องทีม่สีาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบรหิาร 
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 



11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทัให้
คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นคู่มื ออ านาจ
ด าเนินการ และใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ1 ครัง้ 

12. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดูแลจดัใหม้กีระบวนการในการ

ประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. จดัให้มกีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

14. รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี

ประสทิธผิล และควบคุมใหม้กีารก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู รวมทัง้จดัท ารายงานต่างๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้น

และเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

15. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ตรวจสอบ

บญัช ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิทั และมหีน้าทีก่ าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข 

16. พจิารณาโครงสร้างการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อย

อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

17. จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

18. ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าสอบบญัชปีระจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในการ
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

19. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงนิโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มอี านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรอืแนะน าใหอ้นุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตัใินเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

21. ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว้ 

22. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆ ทีจ่ าเป็น และเกีย่วเน่ืองกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั 

23. มอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งคนใดหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
บรษิัท ทัง้นี้การมอบอ านาจดงักล่าว ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการทีบุ่คคลดงักล่าวหรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามความหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และหลกัทรพัย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง) มีส่วนได้เสยีหรืออาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  (ถ้าม)ี เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการทีเ่ป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 



 นอกจากนี้ เรื่องดงัต่อไปนี้ จะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน  

- เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- การท ารายการทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีและอยู่ในข่ายทีก่ฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบุให้
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

- นอกจากนี้ ในกรณีดงัต่อไปนี้จะต้องไดร้ับความรบัเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

• การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

• การรบัซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

• การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

• การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

• การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

• การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบรวม หรอืเลกิบรษิทั 

• เรื่องอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิัทย่อย 
กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

24. คณะกรรมการตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัดิว้ยตนเอง และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

การเลือกตัง้กรรมการบริษทัและวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัใหก้ระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรอืคราวละหลายๆ 
คน ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนเสยีงที่มี
ตามขอ้ 1. ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสยีง
ของตนในการเลือกตัง้กรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ 
(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้)  

3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ผู้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 



4. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกให้มผีลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บรษิทั กรรมการบรษิทัซึง่ลาออกดงักล่าว จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนทราบดว้ยกไ็ด ้

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการบรษิทัไม่สามารถแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นได ้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการบรษิทัซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่
อกีได ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

2. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลอืวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดอืน ให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย
บรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท
ก าหนดตัง้กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการบรษิทัดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรษิทัทีต่นแทน  

3. กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งจะเลอืกตัง้ให้เขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ ทัง้นี้ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแลว้ 
กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก 

(จ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ใน
การประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครัง้ 
นอกเหนือจากมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า บรษิัทต้องรายงาน
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี  

2. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานที่ในการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึง่สถานทีท่ี่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องทีอ่นัเป็นที่ตัง้

ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกไ็ด ้หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีเ่หน็สมควร โดยทีเ่ป็นไปตามทีร่ะบุใน

ขอ้บงัคบัของบรษิทั หากประธานกรรมการหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการมไิด้ก าหนดสถานทีท่ี่

ประชุม ใหใ้ชส้ถานทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีป่ระชุม 



3. เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการ จะต้องจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
ใหแ้ก่กรรมการทุกคน เพื่อใหท้ราบถงึ วนัเวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชุมโดย
วิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดงักล่าวตอ้งให้
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจและใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั
จะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึประเดน็ในการประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุมซึง่ตอ้งมเีน้ือหาสาระครบถว้น และเสรจ็
สมบรูณ์ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมเสรจ็สิน้ เพื่อเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัลงนาม และจะตอ้งจดัให้
มรีะบบการจดัเกบ็ทีด่ ีสะดวกต่อการคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ ี

4. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึ

ครบเป็นองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีป่ระธาน

กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็น

ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม

เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

5. กรรมการบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด หา้มมใิหแ้สดงความเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ 

6. การวนิิจฉัยชีข้าดในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดย
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด อย่างไรกต็าม ความเหน็ของกรรมการบรษิทัคนอื่นๆ ทีม่ไิดล้งมตเิหน็ดว้ย ให้
ระบุไวใ้นรายงานการประชุม  

7. คณะกรรมการบรษิัทสามารถเชญิผู้ที่เกีย่วขอ้ง ได้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบ
ภายใน นักกฎหมาย หรอืพนักงานของบรษิทัทัง้บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชีแ้จง 
หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้

8. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 

2. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ ท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินกจิการ
ของบริษัท สอบทานประสทิธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มคีวามมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบการปฏบิตังิานทีด่ ีการบรหิารกจิการด าเนินไป
อย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าทีใ่นการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมัน่ใจและความ
น่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีว่ามกีารตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างรอบคอบ มคีวามยุตธิรรม 
โปร่งใส และมกีารด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี



  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท ที่เป็นอสิระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมคีุณสมบตัิตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมการตรวจสอบมทีกัษะความช านาญทีเ่หมาะสมตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ  

3. ใหค้ณะกรรมการของบรษิทั หรอืคณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และอาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึ
รายงานการประชุม 

 
คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิทัและไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 
รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผูม้คีวามรูด้า้นการบญัชแีละการเงินทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

4. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

4.1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ลกัษณะต้องหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถา้ม)ี 

4.4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัยหรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ 



บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามทีก่ล่าวขา้งตน้ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า
เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื
การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั
หนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลท าใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกี
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

4.5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
สงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4.8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4.9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

4.10. กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งต้นอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนิน
กจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

4.11. เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

4.12. เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4.13. สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงนิเพื่อใหม้ัน่ใจว่า มคีวามถูกต้องและเชื่อถอืได ้รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิประจ าปี และราย
ไตรมาส 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยอาจเสนอแนะใหม้กีารสอบ
ทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ข
ระบบการควบคุมภายในทีส่ าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 
และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระท าหน้าทีผู่้สอบบญัช ีเพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบ
บญัช ีระบบควบคุม และงบการเงนิของบรษิัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจและความรบัผดิชอบในการ
คดัเลอืก ประเมนิผล เสนอค่าตอบแทน และก ากบัดแูลการท างานของผูส้อบบญัช ีหรอืการด าเนินการตรวจสอบอื่น
ใด รวมถงึสอบทาน หรอืใหค้วามเชื่อมัน่บรษิทัของผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทั  

ผูต้รวจสอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชแีต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมอี านาจในการอนุมตัเิงื่อนไขและค่าบรกิารเบื้องต้นส าหรบับรกิารด้านการตรวจสอบและบรกิารอื่นที่
เสนอโดยผูต้รวจสอบบญัช ี 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละค่าบรกิารตรวจสอบบญัชี 

5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจ ากัดในการ
ตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการของฝ่ายบรหิารต่อปัญหาหรอืข้อจ ากดันัน้ๆ และนโยบายการบรหิารและการ
ประเมนิความเสีย่งของบรษิทั รวมถงึความเสีย่งทางการเงนิทีส่ าคญัและมาตรการของฝ่ายบรหิารในการควบคุม
และลดความเสีย่งดงักล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัต้องด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหว่าง
ผู้บริหารกบัผู้สอบบัญชทีี่เกี่ยวข้องกบัรายงานทางการเงิน รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ส่งเสรมิและสรา้งความมัน่ใจเกีย่วกบัความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องหารอืกบัผูส้อบ
บญัชเีกีย่วกบัความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและบรษิทั รวมถงึความสมัพนัธใ์ดๆ หรอืบรกิารใดๆ ระหว่างผูส้อบ
บญัชกีบับรษิทั ตลอดจนความสมัพนัธอ์ื่นใดทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความเทีย่งธรรมของผูส้อบบญัชี 

7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายบญัช ีและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
เกี่ยวกบัมาตรฐานบญัช ีหลกัการ หรอืแนวทางปฏบิตัิ รวมถึงการตดัสนิใจทางบญัชทีี่ส าคญั ที่ส่งผลกระทบต่อ
รายงานทางการเงนิของบรษิทั ซึง่รวมถงึทางเลอืก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสนิใจดงักล่าว 

8. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 



9. สอบทานและอนุมตัิหรือให้สตัยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกบับุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ ถูก
ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

11. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

12. รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

13. ร่วมใหค้วามเหน็ในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

15. ใหม้อี านาจว่าจา้งทีป่รกึษา หรอืบุคคลภายนอก ตามระเบยีบของบรษิทัมาใหค้วามเหน็หรอืใหค้ าปรกึษาในกรณี
จ าเป็น 

16. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตาม  

กฎบตัร (Charter)  
ซ) รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าที ่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยการประเมนิตนเอง และรายงานผลการประเมนิพรอ้ม
ทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

18. พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

19. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั เช่น รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสยั หรอืสนันิษฐานว่าอาจมี
การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก าหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



20. ดูแลใหบ้รษิทัมชี่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนต่างต่างๆ เกีย่วกบัรายงานในงบการเงนิทีไ่ม่เหมาะสม
หรอืประเดน็อื่น โดยท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมัน่ใจว่า มกีระบวนการสอบทานทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการตดิตามที่
เหมาะสม 

21. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากทีป่รกึษาภายนอก หรอื ผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพี
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบ โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตามระเบยีบของบรษิทั 

22. ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 
  
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้ทัง้นี้ นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ
จะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้ หรอืตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

(จ) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

(ฉ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแ จ้งเป็น
หนังสอืล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดอืน พรอ้มเหตุผล โดยบรษิทัจะแจง้เรื่องการลาออกพรอ้มส าเนาหนังสอืลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตอ้งรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่

3. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั
แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีง
วาระทีย่งัคงเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพจิารณางบการเงนิ รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในและเรื่องอื่น ๆ หรอืในกรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอื



จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ซึง่ต้องพจิารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย ์ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด หรอืใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเรยีก

ประชุมเป็นกรณีพเิศษ เพื่อพจิารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะเหน็สมควร  

2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรม

ตรวจสอบโดยค าสัง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุม

อย่างน้อย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ก็

ได ้

3. องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ทัง้นี้ ในกรณี

พจิารณางบการเงนิรายไตรมาสหรอืประจ าปี ต้องมกีรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงนิเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

4. กรณีทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบตดิภารกจิไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มา

ประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

5. กรรมการตรวจสอบทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด หา้มมใิหแ้สดงความเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ 

6. การวนิิจฉยัชีข้าดในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการตรวจสอบทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมเีสยีง 1 เสยีงในการลงคะแนน ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด อย่างไรกต็าม ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ทีม่ไิด้
ลงมตเิหน็ดว้ยใหน้ าเสนอเป็นความเหน็แยง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ

ภายใน นกักฎหมาย หรอืพนกังานของบรษิทั ทัง้บรษิทัใหญ่และบรษิัทย่อย (ถา้ม)ี ใหเ้ขา้รว่มประชุม หารอื ชีแ้จง 

หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้

8. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในคราวถดัไปเพื่อ
ทราบทุกครัง้ 

9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
  
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 

1.1. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

1.2. ขอ้สงสยั หรอืขอ้สนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติ หรอืมคีวามบกพร่องส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน  



1.3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
เพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
สิง่ทีพ่บดงักล่าวโดยตรงต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ได ้

3. กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัท รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยประกอบดว้ยกรรมการ

บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารงานหนึ่ง (1) คน และกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระสอง (2) คน รวมกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) 

คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทัง้นี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และควร

เป็นกรรมการอสิระ  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร

ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 

1. ด้านการสรรหา 

1.1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื เสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย 
ทีค่รบวาระ และ/หรอืมตี าแหน่งว่างลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ แลว้แต่กรณี 

1.3. พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ใหญ่ หรอืประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร  



1.4. ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั พจิารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้
คณะกรรมการพจิารณา 

1.5. จดัท า ทบทวน และสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดงานและความต่อเนื่องในการบรหิารทีเ่หมาะสมส าหรบั
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

1.6. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน  

2.1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  และ
ผูบ้รหิารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคลโดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ใหพ้จิารณาความเหมาะสม
กบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ที่
คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

2.3. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

2.4. รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.5. รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 

2.6. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร 
และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรอืน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุ
ตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระด ารง
ต าแหน่งอาจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

3.2. เมื่อกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืมเีหตุทีก่รรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ และมผีลท าใหจ้ านวนสมาชกิน้อยจนไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทดแทนให้ครบถ้วน
ภายในสาม (3) เดอืนนับแต่วนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีเ่ขา้มาแทน
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเดมิ นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่า
วาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีต่นเขา้มาแทน   



3.3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

ก)    ครบก าหนดตามวาระ 

ข)   ตาย 

ค)   ลาออก 

ง)   พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั  

จ)    ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการบรษิัท
ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออก  

4.  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4.1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สามารถก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายได้ โดยตอ้งไม่น้อยกว่าปีละหนึ่ง (1) ครัง้  

4.2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค าสัง่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าอย่างเจด็ (7) วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดย
วธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้  

4.3. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง โดยจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่านจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี้  ในการพิจารณาบางกรณี 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สามารถจดัใหม้ทีีป่รกึษาทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

4.4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็น
ประธานทีป่ระชุม  

4.5. การลงมตขิองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนกระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก  โดยกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนท่านหนึ่งมหีนึ่งเสยีง ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่สีว่นได้เสยี
ใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ใน
กรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4.6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



4.7. รายงานการประชุม ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  หรอืผูท้ี่ ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม ซึง่รายงานการประชุม
ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รบั
มอบหมาย เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

4.8. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร 
หรอืพนักงานของบรษิทั ทัง้บรษิทัใหญ่ และบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้
ซกัถามได ้ทัง้นี้ ตามทีพ่จิารณาเหน็สมควร โดยค านึงถงึความเป็นอสิระของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

5.  การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ า 

โดยอาจรายงานเรื่องที่ส าคญัและมตทิีป่ระชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 

4.    กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

              คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดพ้จิารณาแต่งตัง้คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นกรรมการชุดย่อยของบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการ
บรหิารความเสีย่งองคก์รก ากบัดูแล พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรใหก้ าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย
จ านวนหนึ่ง (1) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

2. เป็นผู้มคีวามเขา้ใจในธุรกจิและมปีระสบการณ์ตรงในธุรกจิ เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

3. ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยอาจเป็นหวัหน้าสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร ซึง่บุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนธุรกจิ หรอื
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควรซึง่บุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอยช่วยเหลอืการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตลอดจนการจดัเตรยีมวาระการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณุสมบติัของกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 



1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในดา้นธุรกจิของบรษิทั ดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  

3. มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง  และมคีวามเป็นอสิระ 

4. สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

2. ก าหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

3. ตดิตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมนิความเสีย่ง 

4. ก ากบัดูแลและสนับสนุนใหม้กีารด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ทางธุรกจิ รวมถงึสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเสีย่งที่ส าคญั และน าเสนอวิธีการ
จดัการความเสีย่งนัน้ๆ 

6. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้ก าหนด
แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหม้ี
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง 

7. พจิารณารายงานผลการประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ ร่วมถงึผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็  การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์ิน  การคอรร์ปัชนั  การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานที่ส าคญั  
การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

8. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหค้ณะกรรมการ รบัทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอืเหตุการณ์ส าคญั ซึง่
อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กรรมการบรหิารความเสี่ยงด ารงต าแหน่งวาระไม่เกนิสาม (3) ปี และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รบัการ
พจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

2. ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบวาระซึง่ส่งผลให้มี
จ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งต ่ากว่าสอง (2) คน คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง
รายใหม่ใหค้รบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายในสาม (3) เดอืนนับจากวนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิ
ความต่อเนื่องในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งที่เขา้มา
แทนกรรมการบรหิารความเสีย่งเดมิ นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน 

3. กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้ต าแหน่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 



ข) ตาย 

ค) ลาออก 

ง) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิทั 

จ) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง  

4. การลาออกของกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหย้ื่นหนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการบรษิัทล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง 
(1) เดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออก 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สามารถก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม เพื่อใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายได้ โดยต้องไม่น้อยกว่าปีละหนึ่ง (1) ครัง้ โดยอาจเชญิฝ่ายจดัการ หรอืผูบ้รหิาร หรอื
พนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูท้ีเ่หน็สมควรมาร่วมประชุม ใหค้วามเหน็ หรอืส่งเอกสารขอ้มูลตามทีเ่หน็ว่า
เกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

2. ในการเชญิประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืเลขานุการ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยค าสัง่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการบรหิารความเสีย่งก่อนวนัประชุมอย่างน้อยเจด็ (7) วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชมุ
โดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวนทัง้สิน้ สอง 
(2) คน ตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชุมทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่

ประชุม 

4. การลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง กระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่ี
ส่วนไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่อง
นัน้ๆ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

รายงานการประชุม ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่รายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ า โดยอาจ
รายงานเรื่องที่ส าคญัและมตทิี่ประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  และรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาในรายงานประจ าปีของบรษิทั ในการประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 



5. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรหิารต้องปฏบิตัิหน้าที่ บรหิารงานของบรษิัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ ซื่อสตัยส์จุรติ ยดึหลกัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล และก่อใหเ้กดิความชดัเจนในเรื่ององคป์ระกอบ 
วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ การประชุมของคณะกรรมการบรหิาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยแต่งตัง้กรรมการบรษิัทคนหนึ่งที่เป็นคณะ
กรรมการบรหิารใหเ้ป็นประธานกรรมการบรหิาร 

2. คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน ซึง่จะประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และ
อาจประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืบุคคลภายนอกอกีจ านวนหนึ่ง 

3. คณะกรรมการบรหิารอาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานเกีย่วกบัการนัด
หมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

4. คณะกรรมการบรหิารตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ
คุณสมบตั ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน รวมถงึตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

5. คณะกรรมการบรหิารควรเป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลา และความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน 

 อ านาจการด าเนินการ 

 พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมการเงนิกบัสถาบนัการเงนิ เช่น การเปิดบญัช ี
การกู้ยมื จ าน า จ านอง ค ้าประกนั หรอืการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิ เพื่อการท าธุรกรรม
ตามปกติของบรษิัทภายใต้อ านาจวงเงนิตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในคู่มอืการปฏบิตัิงานเรื่องอ านาจด าเนินการของบรษิทั 
ทัง้นี้ การกระท าดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. จดัท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ
ประจ าปี และอ านาจบรหิารต่างๆ ของบรษิทั เพื่อขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 

2. รบัผดิชอบในการบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามทศิทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกจิของบรษิทั 

3. รบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง วางโครงสรา้งองคก์ร และก าหนดต าแหน่ง
หน้าที่ของบรษิัท รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไข โดยเมื่อมกีารด าเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททราบ 
ทบทวน ปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

4. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้า่ยเงนิเพื่อการลงทุนหรอืการด าเนินงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จาก
สถาบนัการเงนิ การให้กู้ยมืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบรษิัท และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่ก าหนด ทัง้นี้ การกระท า



ดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายอื่นใดในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

5. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบรหิารจดัการ และก าหนดต าแหน่งหน้าที่ รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไข  โดยให้
ครอบคลุมรายละเอยีดการคดัเลอืก การว่าจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลกิจา้งพนักงานของบรษิัทที่
เป็นคณะผูบ้รหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ
บรษิัทหรอืบุคคลทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมายเป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัทีจ่ะลง
นามในสญัญาจา้งแรงงาน 

6. ก ากบัดแูลและอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เหน็สมควรได้ และคณะกรรมการ
บรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

7. มีอ านาจแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

8. พจิารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  ดงันี้ 

ก. ผลการด าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจ าปี ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

ข. รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทั ซึง่รวมถงึงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค. เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระท าที่ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมการบริหารจะ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบโดยทนัท ีเมื่อตรวจพบหรอืมเีหตุใหส้งสยั  

ง. รายงานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
10. มอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดคนหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้

ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจทีใ่หไ้ว ้และ/หรอื เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรหิาร

ก าหนด ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอืการ

มอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามสมควร  

 ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถ

อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย)์ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการ

อนุมตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา

อนุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ

ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 



วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริหาร 

1. กรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งวาระไม่เกนิสาม (3) ปี และอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้
อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม  ในกรณีทีก่รรมการบรหิารด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืไม่อาจด ารง
ต าแหน่งจนครบวาระซึ่งส่งผลให้มีจ านวนกรรมการบริหารกว่าสาม (3) คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริหารรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดอืนนับจากวนัที่จ านวนสมาชกิไม่
ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร โดยกรรมการบรหิารทีเ่ขา้มาแทน
กรรมการบรหิารเดมิ นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรหิาร
ทีต่นเขา้มาแทน 

2. กรรมการบรหิารจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 

ข) ตาย 

ค) ลาออก 

ง) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

จ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. การลาออกของกรรมการบรหิาร ให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดอืน  
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออก 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

1. วาระการประชุม มกีารก าหนด วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ให้เลขานุการ 
คณะกรรมการบรหิาร ส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการบรหิารไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การเชญิประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมให้
เรว็กว่านัน้กไ็ด ้และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. คณะกรรมการบรหิาร ตอ้งมกีารจดัการประชุม ไม่น้อยกว่าสี ่(4) ครัง้ต่อปี 

3. ผู้เขา้ร่วมประชุม ต้องมกีรรมการบรหิารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิารทัง้หมด จงึจะ
ครบองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีอง
ประธานคณะกรรมการบรหิาร ใหร้องประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นประธานทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรหิารซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคน
หนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ให้ถือเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม กรรมการบรหิารคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็น
เสยีงชีข้าด ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีจ่ะพจิารณานัน้ ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มสีทิธแิสดง
ความเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร 



 คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั จงึมหีน้าทีร่ายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ตามความจ าเป็นเหมาะสม 

 

6. กฎบตัรของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 วตัถปุระสงค ์

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้
ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สุจรติ และรกัษาผลประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ ไม่ท าการใดทีม่ี
สว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะทีข่ดัแยง้กบับรษิทัและบรษิทัย่อย 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. รบัผดิชอบ ดูแล บรหิาร การด าเนินงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัแิละมหีน้าทีร่ายงานความกา้วหน้า
ตามแผนงานและงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัดิงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถึงการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนักงาน 
และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. ตดิตามและรายงานสภาวะฐานะบรษิทั เสนอแนะทางเลอืกและกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 

5. ดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของบรษิทั อาท ิการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน งาน
ดา้นปฏบิตักิารและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรพัยากร 

6. เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอี านาจมอบหมายในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยก ากบัดแูลอื่นๆ 

7. ดแูลตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน เพื่อชื่อเสยีงและภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 

8. ดแูลใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

9. มอี านาจในการออก แกไ้ข เพิม่เตมิ ปรบัปรุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั เช่น การ
บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหแ์ละสวสัดกิารต่างๆ 

10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมตัิการเข้าท านิติกรรมสญัญา และ /หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ ภายใต้วงเงนิทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัตาม
ตารางอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

11. มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 



 ให้มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจทีใ่ห้
ไว ้และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 

 ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่นัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอืกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถอนุมตัริายการที่
ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสยี หรืออาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว้ 

 

7. กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

 วตัถปุระสงค ์

 เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทั สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต ต าม

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัย”์) ซึง่

ไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบส าหรบัเลขานุการบรษิทัไวโ้ดยเฉพาะ และนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นพ.ร.บ. 

หลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิทัยงัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัไว ้ดงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ทะเบยีนกรรมการ 

1.2. หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

1.3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยข์อง

ตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบริษทัหรอืบรษิัท

ย่อยตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

4. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยี 
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจด็ (7) วนัท าการนับแต่
วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้  



5. จดัให้มรีะบบการเกบ็รกัษาเอกสาร หรอืหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปนี้ และดูแลใหม้กีารเกบ็
รกัษาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดซ้ึง่เอกสารหรอืหลกัฐานดงักล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสบิ 
(10) ปี นบัแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว  

5.1. การเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานขา้งต้น ให้หมายความรวมถึงการเกบ็รกัษาดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์รอื
ระบบอื่นใดทีส่ามารถเรยีกดไูดโ้ดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้ความ 

5.2. การใหข้อ้มลูประกอบการขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5.3. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  หรือรายงานอื่นใดที่ต้อง
เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรอื มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์

5.4. ความเหน็ของบรษิทัเมื่อมผีูท้ าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษิทัจากผูถ้อืหุน้เป็นการทัว่ไป 

5.5. การใหข้อ้มลูหรอืรายงานอื่นใดเกีย่วกบักจิการทีบ่รษิทัจดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถอืหุน้หรอืประชาชนทัว่ไป 
ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

7. ให้ข้อมูล ค าแนะน าและสื่อสารเกี่ยวกบัข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate 
Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงดูแลตดิตามใหบ้รษิทั กรรมการ ผู้บรหิารมกีารปฏบิตัิ
ตามอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัส าคญัแก่กรรมการ 

8. เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

9. จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม หนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้รายงานประจ าปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือ
หุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

10. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีด่ ี

11. ประสานงานกบัผูถ้อืหุน้ในขอ้เสนอต่างๆ เพื่อน ามาใหค้ณะจดัการและผูบ้รหิารพจิารณา  

12. เตรยีมล าดบัการประชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบัประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

13. เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และดแูลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

14. บนัทกึรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

15. เกบ็รกัษาบนัทกึเกีย่วกบันโยบายต่างๆ และระเบยีบต่างๆ ของบรษิทัทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทให้
ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ 

16. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบับรษิทัตามระเบยีบและ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

ให้ขอ้มูลและค าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารในการจดัท ารายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ที่
ก าหนดใหต้อ้งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์



 หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้

ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึงกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดย 

1. การตดัสนิใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสจุรติว่าเพยีงพอ 

2. การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มสีว่นไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

3. กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส าคญั 

4. กระท าการที่มจีุดมุ่งหมายโดยชอบ เหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทั
อย่างมนียัส าคญั 

5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้
ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทัว่ไปตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรอืสญัญาใด ๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับรษิทั หรอื
พนกังาน หรอืลกูคา้ของบรษิทั หรอืเป็นการขดัต่อการปฏบิตัต่ิองานในหน้าทีข่องตน 

 กรณีท่ีเลขานุการบริษทัพ้นจากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

 แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก าหนดไว้

ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายในเกา้สบิ (90) วนั นบัแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิ
พน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

2. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งคนใด ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาทีเ่ลขานุการ
บรษิทัพน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบรษิทั ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน
สบิสี ่(14) วนั นับแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าวและด าเนินการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทราบถงึสถานทีเ่กบ็เอกสารตามทีพ่.ร.บ. หลกัทรพัยก์ าหนด  
 


