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1. คาํนิยาม  

“บรษัิทฯ” บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษัิท” คณะกรรมการบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการบรษัิท” กรรมการบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“กรรมการอิสระ”  กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551  

“กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร” กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งในฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ  

“กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร” กรรมการอื่นที่ไม่ไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานประจาํของบรษัิทฯ   

“คณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการชดุย่อย ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ  

“ผูบ้รหิารตามคาํนิยาม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกตอ่จาก  

ของสาํนกังานคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่ง 

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ ระดบับรหิารรายที่ส่ีทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิาร  

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)” ในสายงานบญัชีหรอืการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า 

“รายการที่เก่ียวโยงกนั” การทาํรายการระหว่างกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือบรษัิทย่อยกบับุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุม

บรษัิทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืเป็นผูมี้อาํนาจ

ควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค)  ผูมี้อาํนาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง)  บุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ              

จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา 

มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง บตุร หรอื คูส่มรสของบตุร   

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอาํนาจควบคุม 

หรอืมีสว่นไดเ้สียอื่นใด ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมีนยัสาํคญั 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors Charter) 

เลขทีเ่อกสาร  POL-BOD_64-026 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 

อนุมติัโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2564 

 

 

ฉบับที ่ 9.0 

หน้า 3 / 17 

 

หนา้ที่ 3 ของ 17 

“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรอืหา้งหุน้สว่นที่มีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุน้สว่น 

(ง) หา้งหุน้ส่วนจาํกัดที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน

จาํพวกไม่จาํกดัความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกดัความรบัผิดที่มีหุน้

รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั  

(จ) บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรอื 

(ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสามสิบ

ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ หรอื  

(ฉ) บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรอื 

(ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นร่วมกัน       

เกินกวา่รอ้ยละสามสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้   

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดงักล่าวสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน

ของนิติบคุคล  

“ผูถื้อหุน้ที่มีนยั” ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    

บรษัิทฯ การถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผูมี้อาํนาจควบคมุ” ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจัดการ 

หรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจาก

การเป็นผู้ถือหุ้น หรือไดร้ับมอบอาํนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ   

อย่างย่ิงคือบคุคลที่เขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึ่งดงันี ้ 

(ก) บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละย่ีสิบหา้

ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณส์ามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ

ของบรษัิทฯ ได ้
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(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย การจัดการหรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคาํสั่ง     

ของตนในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรอืการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  

(ง) บคุคลที่ตามพฤติการณมี์การดาํเนินงานในบรษัิทฯ หรือมีความรบัผิดชอบใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ เย่ียงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคล               

ที่ตาํแหน่งซึง่มีอาํนาจหนา้ที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของบรษัิทฯ 

2. วัตถุประสงค ์

“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ถูกจัดทาํขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหก้รรมการ

บรษัิททกุคนตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหมี้การปฏิบติัหนา้ที่ไดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์ 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทจึงตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง      

ทกุฝ่ายตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่หลกัในการตดัสินใจและสนับสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ ในการกาํหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และนโยบายในดา้นต่างๆ ของบรษัิทฯ อีกทัง้ติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ และรบัผิดชอบ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมี

คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง         

ทกุฝ่าย 

3. องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท        

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย 

3.1.2 กาํหนดใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรูค้วามชาํนาญ        

ที่หลากหลายเหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดลุอาํนาจภายในคณะกรรมการบรษัิท 

3.1.3 ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ        

และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูบ้ริหารจาํนวนหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านมติใหค้วาม
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เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนาํเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

3.1.4 การเลือกตัง้กรรมการบรษัิทโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชว้ิธีเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจาํนวน

กรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัด    

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียง      

ชีข้าด 

3.1.5 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการบรษัิท  

3.1.6 ใหบ้รษัิทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบรษัิทฯ ทาํหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท และเลขานกุารบริษัท 

โดยใหค้ณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ  

3.2.1 กรรมการบริษัท  

(1) ประธานกรรมการบรษัิทตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร  

(2) กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจาํกัด รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจ      

ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

(3) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทัศน ์ความน่าเช่ือถือ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์  ความ

ชาํนาญ รวมทัง้เป็นผูมี้คณุสมบติัสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ 

ทัง้ทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และกลุม่บรษัิทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  

(4) กรรมการบริษัทตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการบริษัทในนิติบคุคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดียวกนัและดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทฯ  

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดูแล

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

(6) กรรมการบรษัิทสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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(7) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้

กาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บรษัิทไดไ้ม่เกินกวา่ 5 บรษัิท  

(8) กาํหนดใหก้รรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอก

กลุม่ธุรกิจ ไดไ้ม่เกินกวา่ 2 บรษัิท 

3.2.2 กรรมการอิสระ  

สาํหรบักรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ ไดก้าํหนดคณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ                   

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน            

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว      

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น       

รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 (3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้       

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ หรอื บรษัิทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ   

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ  

  ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที่กระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํา้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น 
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รวมถึงพฤติกรรมอื่นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งชาํระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของ

รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการ

ที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง

หนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       

ผู้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                

สาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ              

ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ               

ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 

บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     

ผูถื้อหุน้ ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย   

 (9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้  
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ          

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท ซึ่งตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้             

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

4.1.2 ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการบริษัทคนที่อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการบรษัิทที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้กลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้ 

4.1.3 กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.2           

ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิท

มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนใน          

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน      

(ตอ้งนาํเขา้สู่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้) โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าว       

จะอยู่ในตาํแหน่งของกรรมการบรษัิทไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษัิทที่ตนเขา้มาแทน โดย

มติของคณะกรรมการบรษัิทดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ

บรษัิทที่ยงัเหลืออยู่ 

4.1.4 ในการแต่งตัง้กรรมการบรษัิทรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตามจาํนวนที่กาํหนดไว ้ใหเ้รง่ดาํเนินการ

โดยเรว็ เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษัิท  

4.1.5 กาํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1   กรรมการบรษัิทพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 
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(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบรษัิทหรือกรรมการอิสระ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย          

ว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายและ/หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

(5) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้     

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(6) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

(7) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(8) ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรอื กระทาํโดยประมาท 

 4.2.2  กรรมการบรษัิทที่ประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นหนงัสือแจง้ต่อบรษัิทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน         

เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่หนงัสือแจง้ลาออกถึงบรษัิทฯ และจะแจง้

การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

 4.2.3 เม่ือกรรมการบริษัทลาออก บริษัทฯ ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาที่กาํหนด พรอ้มระบุ

เหตผุลที่ลาออก    

 4.2.4  เม่ือมีการแต่งตัง้กรรมการบรษัิทคนใหม่แทนกรรมการบรษัิทเดิมที่ไดล้าออก หรือ พน้จากตาํแหน่ง บรษัิทฯ 

ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บัมติคณะกรรมการบริษัท หรือ

แจง้โดยทนัทีนบัตัง้แตท่ี่บรษัิทฯ ไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) 

5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิท มีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน      

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต เย่ียงวิญ�ชูน ผูป้ระกอบธุรกิจ

พงึกระทาํภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

5.2 กาํหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดาํเนินงาน และ

งบประมาณของบรษัิทฯ กาํกบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาํหนด

ไว ้และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอ     

5.3 กาํหนดกฎบตัรและนโยบายที่สาํคญัของบรษัิทฯ ดงันี ้ 

5.3.1 นโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ (จรยิธรรมธุรกิจและการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี)  

5.3.2 กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และ กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย  
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5.3.3 นโยบายอาํนาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

5.3.4 นโยบายมาตรการการทาํรายการกบับรษัิท/บุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั มาตรการการทาํรายการระหว่างกนักบั

บรษัิท/บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และตารางอาํนาจอนมุติั  

5.3.5 นโยบายทางดา้นการเงิน 

5.3.6 นโยบายการระดมทนุ 

5.3.7 นโยบายในการบรหิารเงินทนุ 

5.3.8 นโยบายในการบรหิารความเส่ียง 

5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคมุภายในของบรษัิทฯ  

5.3.10 นโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง  

5.3.11 นโยบายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ  

5.4 ตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุ ดงันี ้

5.4.1 พิจารณาเห็นชอบ/อนมุติังบประมาณ 

5.4.2 พิจารณาเห็นชอบ/อนมุติัโครงการลงทนุของบรษัิทฯ  

5.4.3 กาํกบัดแูลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้

5.5 กาํกบั ดแูล และ ติดตามการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เพื่อ  

5.5.1 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืดีกว่าเปา้หมาย สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ ที่กาํหนดไว ้ 

5.5.2 กาํหนดแนวทางแกไ้ขกรณีที่มีปัญหาอปุสรรคเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่วางไวห้รอืดีกวา่เปา้หมายที่วางไว ้

5.5.3 กาํหนดมาตรการและแนวปฏิบติัในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม และตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง   

5.5.4 ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและมาตรการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ มีความรบัผิดชอบตอ่

การนาํมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและมาตรการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งไปปฏิบติั 

5.6 จดัใหมี้รายงานขอ้มลูทั่วไป และขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หรอืผูล้งทนุทั่วไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัการณ ์เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหาร     

ความเส่ียงของบรษัิทฯ เพื่อความเช่ือมั่นในความถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องขอ้มลู รวมทัง้เพื่อลดความเส่ียงดา้น

การทจุรติและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการกระทาํที่ผิดกฎหมาย   

5.8 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาํคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง               

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษัิทฯ และมีหนา้ที่กาํหนดแนวทางในการปรบัปรุง
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แกไ้ข กรณีที่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคัญ และดูแลจัดการรายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่

กฎหมายกาํหนด  

5.9 แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเขา้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่

ตาํแหน่งกรรมการบรษัิทวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ  

5.10 แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  

คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอื่นใด รวมทัง้แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทและเลขานกุาร

บรษัิท เพื่อสนบัสนนุการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท 

5.11 กาํหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษัิทฯ รวมทัง้จดัใหมี้กระบวนการสรา้งผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษัิทฯ เพื่อใหมี้ขึน้มาทดแทนอย่างตอ่เน่ือง (Succession Plan)  

5.12 แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีก้ารมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจนัน้ตอ้งไม่มีอาํนาจอนมุติัรายการที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลที่อาจ

มีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สีย หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษัิทฯ หรอื บรษัิทย่อย   

ทั้งนีก้าํหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ใหก้รรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้แตเ่รื่องดงัตอ่ไปนี ้จะกระทาํไดต้อ่เม่ือไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

(1) เรื่องที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) การทาํรายการที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.13 จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิท 

(2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล  

(3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

(4) การประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ขององคก์ร 

รวมทั้งนาํผลประเมินนัน้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงและใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

หรอืกลยทุธข์องบรษัิทฯ เป็นประจาํทกุปี   
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5.15 จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) ของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการบรษัิท 

(1) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ     

(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้ 

(3) จาํนวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท            

แตล่ะท่าน รวมทัง้การรบัคา่ตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งในแตล่ะท่าน 

5.16 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่า

จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

6. การประชุม 

6.1 จาํนวนครั้งของการประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึน้เพื่อพิจารณา              

งบการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่กาํหนด และอาจจดัการประชมุเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบรษัิท

เห็นสมควร 

6.1.2 กาํหนดใหมี้การประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผูส้อบบญัชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการ

บรหิารจดัการในองคก์รอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6.1.3 กาํหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร

และฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการที่เป็นประเด็นสาํคญั และแจง้ใหป้ระธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุตอ่ไป 

6.1.4 ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นว่าจาํเป็น หรือไดร้บัการรอ้งขอจาก

กรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จ ําเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการ

บริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั 

นบัแตว่นัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

6.1.5 กาํหนดใหก้รรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 

ของการประชมุทัง้ปี  
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6.1.6 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจดัประชมุและการเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการ

บรษัิทแตล่ะท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 กาํหนดใหมี้จาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่าตอ้งไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได ้ทั้งนี ้ณ ขณะที่

คณะกรรมการบรษัิทจะลงมติในที่ประชมุ ตอ้งมีกรรมการบรษัิทอยู่ในที่ประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการบรษัิททัง้หมดที่เขา้ประชมุ ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการบรษัิททาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ    

6.2.2 หากประธานกรรมการบรษัิทไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการบรษัิทคดัเลือก

กรรมการบรษัิทคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ  

6.2.3 กรรมการบรษัิททกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบรษัิทผูมี้ส่วนได้

เสียอย่างมีนยัสาํคญัเก่ียวขอ้งในเรื่องที่กาํลงัพิจารณา กรรมการบริษัทผูน้ัน้ตอ้งออกจากการประชมุระหว่าง

การพิจารณาเรื่องนัน้ๆ 

6.2.4 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอาจเชิญกรรมการชดุย่อย หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทตอ้งเข้าร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มี          

เหตจุาํเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

 6.3  วาระการประชุม  

6.3.1 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทควรกาํหนดวาระการประชมุไวล้ว่งหนา้โดยอย่างนอ้ยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ  

 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการกาํหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ครบถ้วน  เพียงพอ  และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน  เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุมและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

เวน้แต่ในกรณีที่จาํเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษัิทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและ

กาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 
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6.4 การลงคะแนนเสียง   

6.4.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทใหน้บัคะแนนเสียงในการลงมติดงันี ้

(1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก และถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตาํแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคะแนนเสียง    

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่   

6.4.2 กรรมการบรษัิทที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

6.5 การบันทกึรายงานการประชุม 

    6.5.1   ใหเ้ลขานกุารบริษัท หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ โดยจดัทาํใหเ้สร็จสิน้ภายใน 

14 วนั นบัแตว่นัประชมุ และสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทโดยไม่ชกัชา้  

    6.5.2   ใหเ้ลขานกุารบรษัิท หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงานการประชมุพรอ้มจดัทาํแผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บั

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลและเป็นแนวทางในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ

แนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้  

7 การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฏในรายงานประจาํปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน 

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบ

บญัชีจะรว่มกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบติัอยู่เป็นประจาํ  

7.2 ใหป้ระธานกรรมการบริษัทเปิดเผยรายการดังต่อไปนีไ้วใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

(1)  กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบคุคล 

(2) จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุ และจาํนวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษัิทแตล่ะท่าน 

(3) คา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทแตล่ะท่าน 

(4) ขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคลในรอบปีที่ผ่านมา  
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(5) รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ พรอ้มการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตามคาํนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นรายบคุคล  

8 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังานทกุปี โดยใชแ้บบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมและปรบัปรุงคาํถามเพื่อใหค้รอบคลมุการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัททกุดา้น

และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและเป็นรายบุคคล

จะเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากําหนดและอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิท 

9.2 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุติั ซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนีสิ้ทธิ

ดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทฯ 

9.3 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

 กรรมการบรษัิทเขา้ใหม่ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด 

10.2  การอบรม 

(1)   กรรมการบรษัิทตอ้งเขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการบรษัิท   
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(2)   บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบรษัิทใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูภ้ายใตแ้ผนงานการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง 

(3) ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคลไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)    

บทเฉพาะกาล 

ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่อยู่มาก่อนวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีใ้ช้

บงัคบั ใหย้งัคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไปโดยสมบูรณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดมี้การ

แต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้

ผลใชบ้งัคบั สาํหรบัการใดที่ดาํเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการตอ่ไปจนกวา่จะแลว้เสรจ็ นอกจากนี ้ใน

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎบตัรฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

บรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักลา่วมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทก่อนวนัที่กฎบตัรฉบบันีใ้ชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท ใหบุ้คคลในตาํแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอาํนาจและหนา้ที่ในตาํแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่า

จะสิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
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บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหค้รอบคลมุอาํนาจหนา้ที่

ความรบัผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/01 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท) 

เพื่อกาํหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/04 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/01 

5.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/08 

6.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/01 

7.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-001 

8.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-026 

9.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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