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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ค านิยาม  

“บรษิัทฯ”       หมายความวา่     บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบรษิัท”      หมายความวา่     คณะกรรมการบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการ”       หมายความวา่     กรรมการบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานกรรมการ”      หมายความวา่     ประธานกรรมการบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร”   หมายความวา่     ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทส าคญัต่อการสรา้งมลูค่าใหก้ิจการ รวมทัง้ สรา้งผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใหก้ับผูถื้อหุน้ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบัติ ดังนั้น หนา้ที่หลักของคณะกรรมการ
บรษิัท จึงแบ่งเป็น 2 ดา้น 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯจะด าเนินงานไปในทิศทางที่เป็น
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้  

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดลุและรบัผิดชอบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯต่อผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบรษิัท ยงัมีอ  านาจ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัทฯ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ

เป็นผูร้บัผิดชอบในการก าหนด และทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องขนาด และองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็น
อิสระ ท่ีเหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาบริษัทฯสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่บริษัทฯก าหนดไว ้โดยมีรายละเอียดส าคญัแสดงไวใ้น
นโยบายเก่ียวกบัการดแูลกิจการ  
3. องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของกรรมการบริษัท 

1) มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั 
2) มีจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน 9 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯหรือไม่ก็ได ้และตอ้งมีอายไุมเ่กนิ 
75 ปีบรบิรูณ ์ 

3) มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คนและจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

4) กรรมการบรษิัท ตอ้งมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอตุสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้น
การจดัการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบริหารวิกฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากับดูแลกิจการ 
โดยประกอบดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบรษิัทฯอย่างนอ้ย 3 คน ดา้นกฎหมายอย่างนอ้ย 1 คน และดา้นบญัชีการเงินอยา่งนอ้ย 
1 คน 



 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 มกราคม 2564 หนา้ที่ 4/12 

5) การแต่งตัง้กรรมการบริษัทตอ้งเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไวโ้ดยเจาะจง มีความโปร่งใสชดัเจน และตอ้งมีประวตัิของบคุคลนัน้ 
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และตอ้งเปิดเผยประวตัิของกรรมการบรษิัททุก
คนในรายงานประจ าปี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบทั่วกนั 

6) มีการจดัแบ่งบทบาทหนา้ที่ระหว่างคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน        
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

    นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในบรษิัทจดทะเบียนของกรรมการบรษิัท 
1) บริษัทฯไดก้ าหนดใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นได ้โดยเมื่อรวม

บริษัทฯแลว้ตอ้งไม่เกินจ านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนีเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่
กรรมการของบรษิัทฯไดอ้ย่างเต็มที่ 

2) กรรมการบรษิัทไม่ควรรบัเป็นกรรมการบรษิัทในบรษิัทจดทะเบียนอื่นท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ และ
การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัท 

3) การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสูง บริษัทฯได้
ก าหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน
ด ารงต าแหน่ง 

5. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิัท 

ขอ้บังคับของบริษัทฯไดก้ าหนดจ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีกรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมีกรรมการทัง้สิน้จ านวน 9 คน แต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่
ออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนบัวาระแรกตัง้แต่ปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก และครบ
ก าหนดการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีที่ตนครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
อาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กลับเขา้เป็นกรรมการต่อไปไดต้ามที่คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควร แต่ใหค้ณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง 

6. กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯมี

ความสามารถเขา้ถึงขอ้มลูทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีใน
การปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีหนา้ที่ในการจดัท ารายงาน
รบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัแต่งตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความเป็นอิสระไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ กรรมการอิสระตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ก าหนด ดงันี ้ 
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1)     ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2)    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3)   ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พี่
นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4)   ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัส าคญั ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัส าคญั ผู้มีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวข้อง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยัส าคญักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

7. ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหนา้ที่จดัการบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และเรื่องที่กฎหมาย

ก าหนด ใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมร่วมขององคก์ร หรือวตัถุประสงคแ์ละหลกัการของบริษัทฯ โดยมี

การทบทวนและอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี 
3) ก ากบัดแูลกิจการใหส้ามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืน ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาส และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสีย 
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4) พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถ
ของบรษิัทฯใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

5) ติดตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และติดตามวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดใหม้ีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งใหน้โยบายเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภยั 
และสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

6) ก ากับดูแลและพฒันานโยบายก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ และ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ รวมทัง้ อนุมตัินโยบายดงักล่าว และทบทวนเป็นประจ า อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) ส่งเสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทจุรติและการใชอ้  านาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

8) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่บรษิัทฯ ควบคู่กบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย 

9) จดัใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) สอดส่องดูแลและจัดการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ระหว่างผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบริษัทฯ  
ก าหนดแนวทางในการท ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น
ส าคัญ โดยที่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

11) ดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิใน
การดูแลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง และก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างถกูตอ้งครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้และทนัเวลา 

12) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรบั และจดัการกับขอ้งรอ้งเรียนของผูป้ระสงค์
จะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ /
รอ้งเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาใหก้บัคณะกรรมการบรษิัทไดโ้ดยตรง 

13) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ จดัใหม้ีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจา้งหน่วยงานภายนอกที่มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว และก าหนดใหม้ีการทบทวนระบบท่ี
ส าคญัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

14) ใหม้ีการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบายและ
รายงานผลการบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
บริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ  1 ครัง้ ใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 
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15) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ตามที่ไดร้บัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี รวมทั้ง พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรบัผิดชอบงานดา้นต่างๆ เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท และ
จดัการงานอนัส าคญัของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับความรบัผิดชอบของเลขานุการ
บรษิัท 

16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจ ใหแ้ก่ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ ผูบ้ริหาร ปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯที่ไดก้ าหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรบัปรุงเปล่ียนแปลง
แกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ที่ดงักล่าว  

17) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์การลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ เขา้รว่ม
ทนุกบัผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ ภายใตข้อ้บงัคบัและวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ รวมทัง้ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

18) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง1 และก ากบัดแูลใหป้ราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มกบับรษิัทฯ 

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษทักับฝ่ายจัดการ 
 บริษัทฯไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทท า
หนา้ที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ส่วนฝ่ายจัดการท าหนา้ที่ในการบริหารงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เพราะฉะนั้น ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยทั้งสอง
ต าแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่เหมาะสมที่สดุ 
 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับรษิัทฯเพื่อใหแ้บ่งแยกหนา้ที่ระหว่างการก ากบัดแูลเชิงนโยบายในภาพรวมของบรษิัทฯกบัการบรหิารงานไดอ้ย่างชดัเจน 
 ส าหรบัฝ่ายจดัการไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ใหด้  าเนินงานภายใตน้โยบายที่ก าหนด รบัผิดชอบผลการด าเนินงานโดยรวม 
ควบคมุค่าใชจ้่ายและงบลงทนุตามขอบเขตหนา้ที่ ที่คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิในแผนงานประจ าปี ด าเนินการตามนโยบายดา้นบุคคล 
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที่มีผลกระทบต่อองคก์ร และส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกบัผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 

8.1 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1) พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัท รว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บั
ขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน และก าหนดใหม้ีการประชุมของคณะกรรมการ
บรษิัท โดยไม่มีกรรมการท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

3) เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้าด 

 
1 “บริษัทย่อย” และ “บริษัทรว่ม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกัตามที่กาหนดไวใ้นขอ้ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกนัเป็นไปตามก าหนด
ในขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (ตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้ 2(11) และขอ้ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อใหก้รรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจดัการและ
ก ากับดูกิจการ หรือก ากับใหก้ารเสนอชื่อเรื่องเขา้สู่วาระการประชมุไดอ้ย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมใหใ้ชดุ้ลยพินิจ
อย่างเป็นอิสระและเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสารสนเทศที่จ าเป็นประกอบการพิจารณาตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
พรอ้มทัง้สรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

5) เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
ร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลใหม้ีการตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้
อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

6) สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
7) ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใส ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8) เสริมสรา้งความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัทฯ 
9) ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.2 บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบรษิัทฯ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหท้ าหนา้ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติ
ของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  อย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ไม่ท าการใดที่มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้กับบริษัทฯ และบรษิัทย่อย
ของบรษิัทฯ โดยหนา้ที่และความรบัผิดชอบประกอบดว้ย 

1) จดัท าและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แก่คณะกรรมการบรษิัท 
2) จดัหาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบรษิัทฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท รวมถึงขอ้มลูอื่นท่ีคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งการ 
3) บรหิารงานของบรษิัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
5) จดัโครงสรา้งและบรหิารจดัการองคก์รตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษิัทใหค้  าแนะน า 
6) ปรบัวฒันธรรมองคก์รของบรษิัทฯ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศันพ์นัธกิจและกลยทุธข์องบรษิัทฯ 
7) น านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชั่นและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่ น ประกาศและ

บงัคบัใชใ้นองคก์รอย่างทั่วถึง และใหม้ีการสอบทานกระบวนการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง 
8) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
9) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ บรษิัท ไดก้ าหนดไว ้
10) จดัท าและเสนอรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ส  าคญัอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการจดัท า

รายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทตอ้งการ 



 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่1/2564 วนัที ่15 มกราคม 2564 หนา้ที่ 9/12 

11) เป็นตวัแทนของบรษิัทฯ ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก 
9. อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิเรื่องต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎ
บตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดทบทวนวิสยัทศัน ์กลยุทธใ์นการด าเนินงาน แผนงานหลกัของ
นโยบายบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานของธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้และก ากบัดแูลรายจ่ายการลงทนุท่ีส าคญั รายการระหว่างกนั การเขา้ควบรวม
กิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน ในการอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ  
คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจไดว้่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน 
หรือความสามารถในการช าระหนี ้ 

10. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท จะมีการก าหนดขึน้เป็นตารางการประชมุล่วงหนา้ในแต่ละปี เพื่อใหก้รรมการบรษิัทสามารถ
จัดเวลาและเขา้ร่วมประชุมได  ้ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม  โดยจะปรกึษาหารือกับประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร ประกอบกบัการพิจารณาตามค าขอของกรรมการบรษิัทที่จะบรรจเุรื่องอื่นที่ส  าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม
แต่ละครัง้ โดยบรษิัทฯ จะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการพิจารณาล่วงหนา้ เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศกึษาพิจารณา
และตดัสินใจอย่างถกูตอ้งในเรื่องต่างๆ โดยมีขอ้ปฏิบตัิดงันี ้

1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี ทัง้นีก้รรมการบริษัท ตอ้งมาประชุมอย่างนอ้ย 2 ใน 3 
จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

2) บริษัทฯก าหนดใหม้ีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอย่างถกูตอ้งในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถ
จดัเวลาการเขา้รว่มประชมุได ้

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
ปรึกษาหารือกับประธานเจา้หนา้ที่บริหารและพิจารณาค าขอของกรรมการบริษัท ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส  าคัญเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชมุครัง้ต่อไป 

4) ประธานกรรมการบริษัท จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเพียงพอ ส าหรบัการน าเสนอเอกสาร และขอ้มลูของผูบ้ริหาร และการพิจารณา 
สอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญัของคณะกรรมการบรษิัท 

5) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพรอ้มที่จะเขา้ร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ที่จดัประชมุ   

6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและขอ้มูลค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อ
ประกอบการประชมุในแต่ละครัง้ 

7) สนบัสนนุใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
8)   สนบัสนุนใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชมุระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบั

การจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย 
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9) การลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ณ ขณะที่ท าการลงมติ
ในวาระนัน้ๆ 

10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุมจะตอ้งงดออกเสียงหรือใหค้วามคิดเห็นใน
วาระนัน้ๆ 

11) การจดบนัทึกการประชมุคณะกรรมการบริษัท ผลการประชมุและความคิดเห็นของคณะกรรมการบรษิัท จะตอ้งมีความชดัเจน
เพื่อใชอ้า้งอิง 

11. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

1) บรษิัทฯไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยเป็น
ประจ าทุกปี โดยท าการประเมินดว้ยตนเอง (Self-Evaluation) ในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ร่วมกันพิจารณา ผลงาน และปัญหา เพื่อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ  และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการจะถกูน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

2) บริษัทฯไดใ้ชแ้นวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นส าคัญ อันไดแ้ก่ 
โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ
ท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการและการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร  

3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ จะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนที่ชดัเจน โดยคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการทราบขอ้มลู
เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา  

4) บริษัทฯอาจจะพิจารณาการว่าจา้งที่ปรึกษาภายนอกใหก้ าหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจ าปี 

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
1) บริษัทฯไดส่้งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและใหค้วามรูใ้นเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ใหก้ับกรรมการบริษัท 

กรรมการเฉพาะเรื่อง ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
2) คณะกรรมการบรษิัทควรดแูลใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูมีความรูท้กัษะ และประสบการณท์ี่เหมาะสมกบั

หนา้ที่ความรบัผิดชอบและมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว หมายรวมถึง ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท า
บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษิัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3) บริษัทฯไดจ้ดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ เพื่อเป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานรวมถึง การจดัปฐมนิเทศ
แนะน าลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ยโดยกรรมการบริษัท ตอ้งผ่านการ
อบรมหลกัสตูรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

4) บริษัทฯมีการพฒันาผูบ้ริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการหมนุเวียนต าแหน่งภายในองคก์ร  รวมทัง้เตรียมความ
พรอ้มส าหรบัการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยจดัใหม้ีการประเมินศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู 

5) บริษัทฯจัดใหม้ีระบบพี่เลีย้ง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพรอ้มในการปฏิบัติงานระดับผูบ้ริหารอาวุโส  หรือต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เมื่อถึงเวลาสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทฯจะพิจารณาผูท้รงคุณวุฒิที่ไดร้บั
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การสรรหาและคดัเลือกจากภายนอก หรือผูบ้ริหารระดบัผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูบ้ริหารระดบัอาวุโสที่มีความพรอ้ม 
เขา้สู่กระบวนการสรรหา 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
 ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิัทฯไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิโดยการรวบรวมขอ้มลูที่จ  าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับกรรมการ มีการจัดส่งข้อมูลส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับบริษัทฯ เช่น หนังสือบริคนธ์สนธิและข้อบังคับ คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
สรุปผลการด าเนินงาน เป็นตน้ เพื่อให้มีข้อมูลอา้งอิงและสามารถสืบคน้ไดเ้บือ้งตน้ นอกจากนีจ้ัดให้มีการพบปะหารือกับประธาน
กรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการหรือผูอ้  านวยการฝ่ายต่างๆเพื่อรบัทราบและสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ 
13. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บรษิัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถจงูใจและอยู่ในระดบั
ที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชนท์ี่สรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทที่ไดร้บั
มอบหมายใหม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายนัน้ ผูท้ี่เป็นประธานอาจไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดร้บั โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานเก่ียวกบั
นโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ เหตุผล และวตัถุประสงคข์องนโยบาย โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และงบ
การเงินของบรษิัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯจะน าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
14. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
การสรรหากรรมการอิสระ 

ส าหรบัการสรรหากรรมการอิสระมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและ
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถทางดา้นบญัชี 
หรือเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและเป็นผูม้ีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา จากนัน้จึงน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ 

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม  1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเท่าจ านวนกรรมการบรษิัทที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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15. การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทใน

ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับจ านวน 1 ใน 3 และ
กรรมการบรษิัทที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ 

2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษัทจะพน้จากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ลงมติใหอ้อก หรือศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึง
บรษิัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

4) ในการลงมติใหก้รรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปเวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทผูน้ัน้จะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบรษิัทแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการบรษิัทที่ตนเขา้มาแทน 

16. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตอ้งรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้อบบญัชีเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี(แบบ 56-2) ของบรษิัทฯ 
โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
17. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบตัร 

คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนกฎบัตรนีเ้ป็นประจ าทุกปีและจะเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามที่ เห็นสมควร ใหแ้ก่
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
18. วนัทีบ่ังคับใช ้

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท
ฉบบัวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 

 
 


