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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ค านิยาม  

“บริษัทฯ”  หมำยควำมวำ่ บริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรบริษัท” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ กรรมกำรบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรผู้จดักำร” หมำยควำมวำ่ ผู้บริหำรสงูสดุของบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้แทนของผู้ ถือหุ้น จึงมีบทบำทส ำคญัต่อกำรสร้ำงมลูค่ำให้กิจกำร รวมทัง้ สร้ำงผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนให้กับผู้ ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนัน้ หน้ำที่หลักของคณะกรรมกำร
บริษัท จึงแบ่งเป็น 2 ด้ำน 

1. กำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ จะด ำเนินงำนไปในทิศทำงที่เป็น
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

2. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดลุและรับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯต่อผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัท ยงัมีอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัทฯ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ

เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรก ำหนด และทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนำด และองค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรที่เป็น
อิสระ ท่ีเหมำะสม และจ ำเป็นต่อกำรน ำพำบริษัทฯสู่วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่บริษัทฯก ำหนดไว้ โดยมีรำยละเอียดส ำคญัแสดงไว้ใน
นโยบำยเก่ียวกบักำรดแูลกิจกำร  

 

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1) มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั 
2) มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 9 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ

จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถิน่ท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และต้องมีอำยไุมเ่กนิ 
75 ปีบริบรูณ์  

3) มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คนและจะต้องมีคณุสมบตัิตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศก ำหนด 

4) กรรมกำรบริษัท ต้องมีควำมหลำกหลำยของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทำงด้ำนอตุสำหกรรม ด้ำนบญัชีกำรเงิน ด้ำนธุรกิจ ด้ำน
กำรจดักำร ด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรบริหำรวิกฤติ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
โดยประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัทฯอย่ำงน้อย 3 คน ด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 คน และด้ำนบญัชีกำรเงินอยำ่งน้อย 
1 คน 
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5) กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทต้องเป็นไปตำมวำระที่ก ำหนดไว้โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใสชดัเจน และต้องมีประวตัิของบคุคลนัน้ 
โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวตัิของกรรมกำรบริษัททุก
คนในรำยงำนประจ ำปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทัว่กนั 

6) มีกำรจดัแบ่งบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชดุย่อย และฝ่ำยจดักำรออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน        
 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
    นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทจดทะเบียนของกรรมกำรบริษัท 

1) บริษัทฯได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทแต่ละคนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวม
บริษัทฯแล้วต้องไม่เกินจ ำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภำพและสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรของบริษัทฯได้อย่ำงเต็มที่ 

2) กรรมกำรบริษัทไม่ควรรับเป็นกรรมกำรบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ และ
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท 

3) กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู บริษัทฯได้ก ำหนดให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติมหำชน จ ำกัด พ.ศ.2535 และต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนด ำรง
ต ำแหน่ง 

 

5. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
จ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทฯได้ก ำหนดจ ำนวนปีที่ด ำรงต ำแหน่งในแต่ละวำระของกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัดพ.ศ. 2535 โดยในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีกรรมกำรบริษัทต้องออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ตำมข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมีกรรมกำรทัง้สิน้จ ำนวน 9 คน แต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่
ออกไปนัน้อำจได้รับเลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอีกก็ได้ 
จ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัของกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัวำระแรกตัง้แต่ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้ครัง้แรก และครบ
ก ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งในแต่ละวำระในวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีที่ตนครบก ำหนดออกตำมวำระ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท
อำจเสนอชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวให้ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กลับเข้ำเป็นกรรมกำรต่อไปได้ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร แต่ให้คณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของกรรมกำรนัน้สิน้สดุลง 
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6. กรรมการอิสระ  
กรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็นอิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้บริหำรของบริษัทฯมี

ควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูทำงกำรเงินและทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่ำงเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีใน
กำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีหน้ำที่ในกำรจดัท ำรำยงำน
รับรองควำมเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแต่งตัง้และเปิดเผยข้อมลูควำมเป็นอิสระไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ กรรมกำรอิสระต้องมี
คุณสมบตัิครบถ้วน ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ก ำหนด ดงันี ้ 

1)     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

3)   ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ   คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ ห รือบุคคลที่จะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัส ำคญั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับ
ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัส ำคญั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7)   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยัส ำคญักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำร
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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7. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่จดักำรบริษัทฯให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเร่ืองที่กฎหมำย

ก ำหนด ให้เป็นไปตำมมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) ก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ค่ำนิยมร่วมขององค์กร หรือวตัถุประสงค์และหลกักำรของบริษัทฯ โดยมี

กำรทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี 
3) ก ำกบัดแูลกิจกำรให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยัง่ยืน ภำยใต้ปัจจยัทัง้โอกำส และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกิจกำร และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
4) พิจำรณำแผนหลกัในกำรด ำเนินงำน งบประมำณ เป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพฒันำขีดควำมสำมำรถ

ของบริษัทฯให้แข่งขนัได้ในระดบัสำกล 
5) ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และติดตำมวดัผลกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ให้นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั 
และสขุอนำมยั ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกร 

6) ก ำกับดูแลและพฒันำนโยบำยก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิ และ
เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบตัิ รวมทัง้ อนมุตัินโยบำยดงักล่ำว และทบทวนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมให้พนกังำนทกุระดบัมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร คู่มือจรรยำบรรณ 
และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ำกบัดแูลให้มีระบบควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่
เหมำะสม เพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและกำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่ถกูต้อง รวมทัง้ป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำย 

8) ก ำกบัดแูล และสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลูค่ำแก่บริษัทฯ ควบคู่กบักำรสร้ำงคณุประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย 

9) จดัให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  
ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิใน
กำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตนเอง และก ำกบัดแูลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และทนัเวลำ 

12) ตระหนกัถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท เคำรพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ำย อย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส ก ำกับดูแลกระบวนกำร และช่องทำงในกำรรับ และจดักำรกับข้องร้องเรียนของผู้ประสงค์
จะแจ้งเบำะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิผล และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยสำมำรถติดต่อ/
ร้องเรียนในเร่ืองที่อำจจะเป็นปัญหำให้กบัคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยตรง 
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13) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ และนโยบำย รวมทัง้ จดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่เป็นภำยในบริษัทฯ หรือ กำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำม
เป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำว และก ำหนดให้มีกำรทบทวนระบบท่ี
ส ำคญัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้ให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี  

14) ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำยและ
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรรำยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
บริษัทฯ จดัให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยั
ล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 

15) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย ตำมที่ได้รับกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี รวมทัง้ พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ เก่ียวกับคณะกรรมกำรบริษัท และ
จดักำรงำนอนัส ำคญัของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำร
บริษัท 

16) คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจ ให้แก่ คณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผู้จดักำร และ/หรือ ผู้บริหำร ปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด เพื่อให้บรรลตุำมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้ก ำหนดไว้ รวมถึง กำรยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขกำร
มอบอ ำนำจหน้ำที่ดงักล่ำว  

17) คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรซือ้และจ ำหน่ำยสินทรัพย์ กำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำร เข้ำร่วม
ทนุกบัผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ ภำยใต้ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมทัง้ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯได้แบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน โดยกรรมกำรบริษัทท ำ
หน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรในระดบันโยบำย ส่วนฝ่ำยจัดกำรท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด เพรำะฉะนัน้ ประธำนกรรมกำรบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมกำรผู้จดักำร โดยทัง้สองต ำแหน่งจะ
ผ่ำนกำรพิจำรณำแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่เหมำะสมที่สดุ 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ และไม่มีอ ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษัทฯเพื่อให้แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก ำกบัดแูลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัทฯกบักำรบริหำรงำนได้อย่ำงชดัเจน 
 ส ำหรับฝ่ำยจดักำรได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้ด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยที่ก ำหนด รับผิดชอบผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
ควบคมุค่ำใช้จ่ำยและงบลงทนุตำมขอบเขตหน้ำที่ ทีค่ณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิในแผนงำนประจ ำปี ด ำเนินกำรตำมนโยบำยด้ำนบุคคล 
แก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพกบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

8.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1) พิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ร่วมกับกรรมกำรผู้จดักำร และดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมลู

อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลำก่อนกำรประชมุ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตดัสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน และก ำหนดให้มีกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยไม่มีกรรมกำรท่ีมำจำกฝ่ำยจดักำร 
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3) เป็นประธำนในที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนกรรมกำรออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้ำด 

4) จัดสรรเวลำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่ เพียงพอ เพื่อให้กรรมกำรอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ ในกำรบริหำรจดักำรและ
ก ำกับดูกิจกำร หรือก ำกับให้กำรเสนอชื่อเร่ืองเข้ำสู่วำระกำรประชมุได้อย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงเป็นอิสระและเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเป็นผู้ ให้ข้อมลูสำรสนเทศที่จ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจได้อย่ำงเหมำะสม 
พร้อมทัง้สรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่จะต้องด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงชดัเจน 

5) เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั ตำมล ำดบัระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชมุ เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ำ
ร่วมประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำมของผู้ ถือหุ้น
อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตัิตำมหลกับรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของบริษัทฯ 
7) ก ำกบัดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส ในกรณีที่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

8) เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำร และสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรและ
ฝ่ำยจดักำรตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

9) ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรบริษัทแต่ละคนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

 

8.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ

บริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  อย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษำ
ผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ไม่ท ำกำรใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ โดยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบประกอบด้วย 

1) จดัท ำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมกำรบริษัท 
2) จดัหำข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงข้อมลูอื่นท่ีคณะกรรมกำรบริษัท ต้องกำร 
3) บริหำรงำนของบริษัทฯ ตำมแผนธุรกิจและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ 
4) บริหำรงำนของบริษัทฯ ตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
5) จดัโครงสร้ำงและบริหำรจดักำรองค์กรตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทให้ค ำแนะน ำ 
6) ปรับวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
7) น ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ประกำศและ

บงัคบัใช้ในองค์กรอย่ำงทัว่ถึง และให้มีกำรสอบทำนกระบวนกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
8) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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9) มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้  โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตำมระเบียบ 
ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บริษัท ได้ก ำหนดไว้ 

10) จดัท ำและเสนอรำยงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองที่ส ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรจดัท ำ
รำยงำนเร่ืองอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทต้องกำร 

11) เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อกบับคุคลภำยนอก 
 

9. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิเร่ืองต่ำงๆของบริษัทฯตำมขอบเขตหน้ำที่ท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎ
บตัรคณะกรรมกำรบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดทบทวนวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน แผนงำนหลกัของ
นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง แผนงบประมำณและแผนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจประจ ำปี แผนธุรกิจระยะกลำงและระยะยำว กำรติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ และก ำกบัดแูลรำยจ่ำยกำรลงทนุท่ีส ำคญั รำยกำรระหว่ำงกนั กำรเข้ำควบรวม
กิจกำร กำรแบ่งแยกกิจกำร และกำรเข้ำร่วมทุน ในกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรใด ๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ  
คณะกรรมกำรบริษัทควรมัน่ใจได้ว่ำ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน 
หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ 
 

10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท จะมีกำรก ำหนดขึน้เป็นตำรำงกำรประชมุล่วงหน้ำในแต่ละปี เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถ

จดัเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม  โดยจะปรึกษำหำรือกับกรรมกำร
ผู้จดักำร ประกอบกับกำรพิจำรณำตำมค ำขอของกรรมกำรบริษัทที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่ส ำคญัเป็นวำระกำรพิจำรณำในกำรประชุมแต่ละ
ครัง้ โดยบริษัทฯ จะจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ เพื่อที่จะมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำพิจำรณำและ
ตดัสินใจอย่ำงถกูต้องในเร่ืองต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบตัิดงันี ้

1) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประชุมกนัอย่ำงน้อย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมกำรบริษัท ต้องมำประชุมอย่ำงน้อย 2 ใน 3 
จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

2) บริษัทฯก ำหนดให้มีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำพิจำรณำและตดัสินใจอย่ำงถกูต้องในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงพอเพียง และสำมำรถ
จดัเวลำกำรเข้ำร่วมประชมุได้ 

3) ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเร่ืองที่จะเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำร
ปรึกษำหำรือกับกรรมกำรผู้จดักำรและพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรบริษัท ที่จะบรรจเุร่ืองอื่นท่ีส ำคญัเป็นวำระกำรพิจำรณำใน
กำรประชมุครัง้ต่อไป 

4) ประธำนกรรมกำรบริษัท จดัสรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอ ส ำหรับกำรน ำเสนอเอกสำร และข้อมลูของผู้บริหำร และกำรพิจำรณำ 
สอบถำม และอภิปรำยในประเด็นท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษัท 

5) คณะกรรมกำรบริษัท ต้องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มที่และพร้อมที่จะเข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนครัง้ที่จดัประชมุ   
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6) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็น เพื่อขอเอกสำรและข้อมูลค ำปรึกษำและบริกำรต่ำงๆ เก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้ บริหำรระดับสูงและอำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอกเมื่อจ ำเป็นเพื่อ
ประกอบกำรประชมุในแต่ละครัง้ 

7) สนบัสนนุให้ผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
8)   สนบัสนุนให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชมุระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆเก่ียวกบั

กำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำรผู้จดักำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย 

9) กำรลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด ณ ขณะที่ท ำกำรลงมติ
ในวำระนัน้ๆ 

10) กรรมกำรบริษัท ที่อำจมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวำระกำรประชุมจะต้องงดออกเสียงหรือให้ควำมคิดเห็นใน
วำระนัน้ๆ 

11) กำรจดบนัทึกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประชมุและควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องมีควำมชดัเจน
เพื่อใช้อ้ำงอิง 

 

11. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
1) บริษัทฯได้ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและทบทวนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยเป็น

ประจ ำทุกปี โดยท ำกำรประเมินด้วยตนเอง (Self-Evaluation) ในรูปแบบของกำรประเมินทัง้คณะ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
ร่วมกันพิจำรณำ ผลงำน และปัญหำ เพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรจะถกูน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำร 

2) บริษัทฯได้ใช้แนวทำงกำรประเมินตำมรูปแบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นส ำคัญ อันได้แก่ 
โครงสร้ำงและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำร
ท ำหน้ำที่ของกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำรและกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและผู้บริหำร  

3) กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร จะมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์  ขัน้ตอนที่ชดัเจน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงพิจำรณำแบบประเมิน และแบบสอบถำมเก่ียวกับควำมต้องกำรทรำบข้อมลู
เพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ  

4) บริษัทฯอำจจะพิจำรณำกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกให้ก ำหนดแนวทำงและเสนอประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรและจะเปิดเผยผลกำรประเมินในรำยงำนประจ ำปี 

 

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ในเร่ืองหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้กับกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และเลขำนกุำรบริษัท เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2) คณะกรรมกำรบริษัทควรดแูลให้บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัท ำและเปิดเผยข้อมลูมีควำมรู้ทกัษะ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบั

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมีจ ำนวนเพียงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำว หมำยรวมถึง ผู้บริหำรสงูสดุสำยงำนบญัชีและกำรเงิน ผู้จดัท ำ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนกุำรบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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3) บริษัทฯได้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบตัิงำนรวมถึง กำรจดัปฐมนิเทศ
แนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ให้แก่กรรมกำรใหม่ด้วยโดยกรรมกำรบริษัท ต้องผ่ำนกำร
อบรมหลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีกำรพฒันำผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรหมนุเวียนต ำแหน่งภำยในองค์กร  รวมทัง้เตรียมควำม
พร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร โดยจดัให้มีกำรประเมินศกัยภำพผู้บริหำรระดบัสงู 

5) บริษัทฯจัดให้มีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนำควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนระดับผู้บริหำรอำวุโส  หรือต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดักำร เมื่อถึงเวลำสรรหำผู้ สืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร บริษัทฯจะพิจำรณำผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับกำรสรรหำและ
คดัเลือกจำกภำยนอก หรือผู้บริหำรระดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร หรือผู้บริหำรระดบัอำวโุสที่มีควำมพร้อม เข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ บริษัทฯได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิโดยกำรรวบรวมข้อมลูที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ

ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในเร่ืองที่ เก่ียวข้องกับกรรมกำร มีกำรจัดส่งข้อมูลส ำคัญและจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับ คู่มือกรรมกำรบริษัท คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลอ้ำงอิงและสำมำรถสืบค้นได้เบือ้งต้น นอกจำกนีจ้ัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำน
กรรมกำร กรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจดักำรหรือผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงๆเพื่อรับทรำบและสอบถำมข้อมูลเชิงลึ กเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 

13. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจและอยู่ในระดบัที่

เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยกำรพิจำรณำจะเชื่อมโยงกับผลงำนและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้ จัดกำร รวมทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้ำงให้กับผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทที่ได้รับ
มอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยนัน้ ผู้ที่เป็นประธำนอำจได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่กรรมกำรได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมกำรบริษัทจะจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบั
นโยบำยด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำร เหตุผล และวตัถุประสงค์ของนโยบำย โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และงบ
กำรเงินของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯจะน ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

 

14. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
การสรรหากรรมการอิสระ 

ส ำหรับกำรสรรหำกรรมกำรอิสระมีหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือก คือ กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
เป็นผู้ เชี่ยวชำญในอตุสำหกรรมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมกำรอิสระอีก 1 ท่ำน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนบญัชี 
หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน โดยเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมำะสมและ
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ จำกนัน้จึงน ำเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
การแต่งตัง้กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 



 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (12/12/2562) 12 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม  1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเท่ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี
ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 

15. การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1) ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทใน

ขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับจ ำนวน 1 ใน 3 และ
กรรมกำรบริษัทที่พ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกก็ได้  

2) นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ/หรือ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นลงมติให้ออก หรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

3) กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำออกไปถึง
บริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

4) ในกำรลงมติให้กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้น  ที่มำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรบริษัทผู้นัน้จะ
เหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรบริษัทที่ตนเข้ำมำแทน 

 

16. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรต้องรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รำยงำนของผู้สอบบญัชีเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบในแบบแสดงข้อมลูประจ ำปี(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี(แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 
 

17. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมกำรบริษัท จะทบทวนกฎบัตรนีเ้ป็นประจ ำทุกปีและจะเสนอแนะกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงตำมที่ เห็นสมควร ให้แก่

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
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