
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

กฎบัตรคณะกรรมการ 

บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 



กฎบัตรคณะกรรมการ 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ          
เพื่อ  ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีดว้ย  ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษทั ภายใตก้รอบนโยบาย กฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด  ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ       

โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า3 คน คุณสมบติัของกรรมการอิสระ   
เป็นไปตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลหน่ึงเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั    
จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
4.1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 
4.2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู ่ เพ่ือเลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4.3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี   

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการ  ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   

(และตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด โดย
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  

2. เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและประวติัการท างานท่ีดี และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติั
หนา้ท่ีให้แก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 



3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจ หรือดา้นการเงิน บญัชี หรือดา้นอื่น  ๆท่ีคณะกรรมการเห็นควร 
4. สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย 
5. กรรมการบริษทัไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น

หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง   

6. กรรมการบริษทัตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัท าขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม   
หรือถือหุ้น หุ้นกู ้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

7. คุณสมบติัอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลงั  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั        

และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี โดยสนับสนุนการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งก าหนด
ทิศทาง การด าเนินงานของบริษทัและก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

3. ควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีก าหนด       
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

4. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั      
ต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงั ในการปฏิบติังาน 
7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย       

ในการปฏิบติังานโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 
8. ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
9. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร การไดม้า   

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด 
11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัให้คณะหรือ

บุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และให้มีการ
ทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 



12. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการประเมิน   
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษทัซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติั 

14. รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ด าเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล    
และควบคุมให้มีการก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจดัท ารายงานต่างๆ ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบบญัชี     
และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทัและมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 

16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร           
และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

17. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี        

ไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน       
ของ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง           
ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

21. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
22. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทัหรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั 
23. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี และกลไกท่ีจะช่วยให้บริษทั    

สามารถกอบกูฐ้านะทางการด าเนินงานในกรณีท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนดูแลให้พนกังานมีความรู้ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการทางการเงินและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

24. พิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 
25. ก ากบัดูแลให้บริษทัจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ    

หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยตอ้งด าเนินการให้กรรมการผูจ้ดัการหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

26. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั     
ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให้มีความความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์           
และหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั
บริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและ



หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์
นอกจากน้ี เร่ืองดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน  
- เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
- การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
- นอกจากน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความรับเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น           

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
• การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
• การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่นหรือบริษทัเอกชนอื่นมาเป็นของบริษทั 
• การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญการ

มอบหมาย   ให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

• การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
• การออกหุ้นใหม่เพ่ือช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทัตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
• การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบรวม หรือเลิกบริษทั 
• เร่ืองอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

27. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์           
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น      
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน    

ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงท่ีมีตามขอ้             
1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการ
เลือกตั้งกรรมการ เพ่ือให้ผูใ้ดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ. มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-
CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)  



3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุม         
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั    
กรรมการบริษทัซ่ึงลาออกดงักล่าว จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้

จ านวนกรรมการบริษทัไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่อีกได ้กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่ง  ในปีแรก และปีท่ีสองหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้
กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่ง  นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 
เดือน   ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัก าหนดตั้งกรรมการบริษทั
แทนต าแหน่งท่ีว่าง   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระ      ท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน  

3. กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งจะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ทั้งน้ี นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการ      
พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออก 
(จ) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง              
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควร       

จดัให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควร
ก าหนด   ให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัทราบในเดือนท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุม               
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์ โดยใน
การประชุม กรรมการ ตอ้งแสดงความเห็น และใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจาก
มีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า บริษทัต้องรายงานจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี  



2. ให้ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่      
ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หรือสถานท่ีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร โดยท่ีเป็นไปตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั      
หากประธานกรรมการหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้ก าหนดสถานท่ีท่ีประชุม ให้ใช้สถานท่ีตั้ง    
ส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ จะตอ้งจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วนัเวลา สถานท่ีและวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนั
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ
และฝ่ายจดัการเพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสารดงักล่าวตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจและใชดุ้ลย
พินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อ
จดัท าเป็นรายงานการประชุมซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือ
เสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษทัลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บท่ีดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา
ความลบัไดดี้ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบ       
เป็นองคป์ระชุมและให้ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่
อยู ่ ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม 

5. กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
6. การวินิจฉยัช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการ    

คนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง   
เป็นเสียงช้ีขาด อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษทัคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ย ให้ระบุไวใ้นรายงานการประชุม  

7. คณะกรรมการบริษทัสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน นกั
กฎหมาย หรือพนกังานของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย (ถา้มี) ให้เขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซักถาม
ไดท้ั้งน้ี ส าหรับรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั         
เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินกิจการของ
บริษทัสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบติังานท่ีดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัมีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียว่ามีการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอยา่งรอบคอบ มีความยติุธรรม โปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และมีคุณสมบติัตาม พ.ร.บ.

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน        
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน  

3. ให้คณะกรรมการของบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    
และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดั
หมาย   การประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุม 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
2. มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
4. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม       
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัทั้งน้ีนับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

 
 
 



4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้ อ านาจ
ควบคุมของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทั้งน้ีลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั 

4.3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส  พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม ของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนุญาต ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
ตามท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ให้กูยื้ม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน   ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น 
เว้นแต่จะได้  พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น       
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 



4.8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
4.10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ    

ของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมโดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

4.11. เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย              
ไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

4.12. เป็นผูท่ี้ไดรั้บความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
4.13. สามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินประจ าปี และรายไตรมาส 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน     
หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการ
ควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ       
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีผูส้อบบัญชี เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบบญัชี        
ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและความรับผิดชอบในการคดัเลือก 
ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก ากบัดูแลการท างานของผูส้อบบญัชี หรือการด าเนินการตรวจสอบอื่นใด รวมถึงสอบ
ทานหรือให้ความเช่ือมัน่บริษทัของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั 
ผูต้รวจสอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบ้ืองตน้ส าหรับบริการดา้นการตรวจสอบและบริการอ่ืนท่ีเสนอโดย
ผูต้รวจสอบบญัชีทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ค  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี 



5. ประชุมหารือร่วมกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีตามความเหมาะสม เก่ียวกับปัญหาและขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ       
รวมถึงการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จ ากดันั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเส่ียงของ
บริษัทรวมถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเส่ียงดังกล่าว 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกบัผูส้อบบญัชี
เก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทัรวมถึงความสัมพนัธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั
ตลอดจนความสัมพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี 

7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัมาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกับ
มาตรฐาน การบญัชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบติั รวมถึงการตดัสินใจทางบญัชีท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินของบริษทัซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสินใจดงักล่าว 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

9. สอบทานและอนุมติัหรือให้สัตยาบนัในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูกก าหนดให้
เปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

11. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
12. สอบทานให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
13. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
14. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจการ         

ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
15. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
16. ให้มีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 
17. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์            

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 



จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  
ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
18. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ         
ให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

19. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
20. ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผล          

การด าเนินงานของบริษทัเช่น รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต         
หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัหรือ
ผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก าหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 

21. ดูแลให้บริษทัมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างต่างๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอื่น โดยท าให้ผูแ้จง้เบาะแสมัน่ใจว่า มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามท่ีเหมาะสม 

22. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตรวจสอบโดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบริษทั 

23. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ      

อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ทั้งน้ี นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบจะพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
(จ) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทัลงมติให้พน้จากต าแหน่ง 



(ฉ) ศาลมีค าส่ังให้ออก 
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจง้เป็นหนังสือ

ล่วงหน้าอย่างน้อย1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้ง
รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

 
3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

บุคคล ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตาม             
ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดโดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่        
ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน

และเร่ืองอื่นๆ หรือในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย  ์ซ่ึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของบริษทัเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเร่ือง
จ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร  

2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดย
ค าส่ังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

3. องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีพิจารณา      
งบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วม
ประชุม 

4. กรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

5. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
6. การวินิจฉยัช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุม    

โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้
น าเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษทัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน นัก
กฎหมาย หรือพนกังานของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย (ถา้มี) ให้เขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซักถาม
ได ้



8. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปเพื่อทราบทุก
คร้ัง 

9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
  

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
1. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1.1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
1.2. ขอ้สงสัย หรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน  
1.3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงิน   
และผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข   
เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว     
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวโดยตรงต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 
 

  



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัรวมทั้งสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทัและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ี
เป็น ผูบ้ริหารงานหน่ึง (1) คน และกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระสอง (2) คน รวมกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ร่วมกนั            
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจไดรั้บ       
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และควรเป็นกรรมการอิสระ  
 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจของบริษทัดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  
3. มีวุฒิภาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเห็นท่ีแตกต่าง และมีความเป็นอิสระ 
4. สามารถอุทิศเวลาในการท าหนา้ท่ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

1. ด้านการสรรหา 

1.1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม          

ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

1.2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยท่ีครบ
วาระ และ/หรือมีต าแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม แลว้แต่กรณี 

1.3. พิจารณาสรรหา และคดัเลือกผูบ้ริหารของบริษทัโดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร  

1.4. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     

ของบริษทัทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้คณะกรรมการพิจารณา 



1.5. จัดท า ทบทวน และสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

1.6. ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

2. ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน  
2.1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทักรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารเพื่อ

เสนอ  ต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 
2.2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล       

โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี     
ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั 

2.3. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
2.4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัและมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
2.5. รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของ
บริษทั 

2.6. ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร           
และหน่วยงานต่างๆ ตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าท่ี           
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจ

ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
3.2. เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุท่ีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลท าให้จ านวนสมาชิกน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนให้ครบถว้นภายในสาม (3) เดือน
นับแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน      โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีเขา้มาแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีตนเขา้มาแทน  

3.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก)   ครบก าหนดตามวาระ 



ข)  ตาย 

ค)  ลาออก 

ง)  พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

จ)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ฉ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงมติให้พน้จากต าแหน่ง 

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้อยา่ง
น้อยหน่ึง (1) เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ี
ลาออก  

4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4.1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  สามารถก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม
เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้โดยตอ้งไม่นอ้ยกว่าปีละหน่ึง (1) คร้ัง  

4.2.  ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค าส่ังประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้
อย่างเจ็ด (7) วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
ได ้ 

4.3.  องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง โดยจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีเป็นกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงท่านจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ในการพิจารณาบางกรณี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน สามารถจดัให้มีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย  

4.4.  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม  

4.5.  การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก  โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านหน่ึงมีหน่ึงเสียง ทั้งน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ือง
ท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

4.6.  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.7. รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้ง
ผ่าน  การรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ



พิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นผูร้ายงานผลการประชุม
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ 

4.8. ค่าตอบแทน  
4.9. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษทัผูบ้ริหารหรือ

พนกังาน ของบริษทัทั้งบริษทัใหญ่ และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ให้เขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีพิจารณาเห็นสมควรโดยค านึงถึงความเป็นอิสระของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

5. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 
โดยอาจรายงานเร่ืองท่ีส าคญัและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

 
 
 

  



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้ งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความ
เส่ียงองค์กรก ากบัดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึง 

(1) คน และอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ รวมกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงและควรเป็นกรรมการอิสระ 

2. เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุม        
ทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั      
อยา่งเหมาะสม 

3. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยอาจเป็นหวัหน้าสาย
งานสนบัสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนธุรกิจหรือ
บุคคล     ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตลอดจนการจดัเตรียมวาระการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
2. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจของบริษทัดา้นกฎหมาย และดา้นอื่นๆ  
3. มีวุฒิภาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเห็นท่ีแตกต่างและมีความเป็นอิสระ 
4. สามารถอุทิศเวลาในการท าหนา้ท่ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
2. ก าหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
3. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง 
4. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 



5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัและน าเสนอวิธีการจดัการความ
เส่ียงนั้น  

6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดแนวทาง      
การก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จดัท ารายงานทางการเงินเทจ็ การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชัน่ การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดย
ไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

8. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ังเพ่ือพิจารณา หารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหน่งวาระไม่เกินสาม (3) ปี 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม เพ่ือให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม     
ท่ีไดรั้บมอบหมายได ้โดยตอ้งไม่นอ้ยกว่าปีละหน่ึง (1) คร้ัง 

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า โดยอาจรายงานเร่ืองท่ี
ส าคญัและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในปีท่ีผา่นมาในรายงานประจ าปีของบริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี บริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ซ่ือสัตย์
สุจริต ยึดหลกัการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้ งกรรมการบริษัทคนหน่ึงท่ีเป็นคณะ

กรรมการบริหารให้เป็นประธานกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน ซ่ึงจะประกอบด้วยกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและอาจ

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทัและ/หรือบุคคลภายนอกอีกจ านวนหน่ึง 
3. คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงคณุสมบติั 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตน รวมถึงตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
4. คณะกรรมการบริหารควรเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังาน 

อ านาจการด าเนินการ 

พิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมการเงินกบัสถาบนัการเงิน เช่น การเปิดบญัชี การกูย้ืม จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนั หรือการอ่ืนใด รวมถึงการซ้ือขาย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัภายใต้
อ านาจวงเงินตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานเร่ืองอ านาจด าเนินการของบริษทัทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จดัท าและน าเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี         

และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทัเพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
3. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง วางโครงสร้างองค์กร และก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีของ
บริษทัรวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข โดยเม่ือมีการด าเนินการแลว้ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎ
บตัร คณะกรรมการบริหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การกูย้ืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนั
การเงิน การให้กูยื้มเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัและเป็นไปเพื่อประโยชน์     
ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทัภายในวงเงินท่ีก าหนด ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตป้ระกาศ



คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบั   
ตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5. ก าหนดโครงสร้างองคก์รและอ านาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคดัเลือก การว่าจา้ง การโยกยา้ย      
การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานของบริษทัท่ีเป็นคณะผูบ้ริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ดัการของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจแทนบริษทัท่ีจะลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

6. ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

7. มีอ านาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษทัหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะ การ
ด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมัติไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม  พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
1. วาระการประชุม มีการก าหนด วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้ งให้เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร ส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การเชิญประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และ
ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. คณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีการจดัการประชุม ไม่นอ้ยกว่าส่ี (4) คร้ังต่อปี 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์

ประชุม 
4. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี 
กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีจะพิจารณานั้น ตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 
 
 



กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 

วัตถุประสงค์ 
 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัโดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
อยา่งเคร่งครัด ซ่ือสัตย ์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ ไม่ท าการใดท่ีมีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์
ในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษทัรวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงาน

โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณ ของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติัและมีหน้าท่ีรายงานความกา้วหน้าตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนกังาน และก าหนด
อตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับพนกังาน 

4. ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษทัเสนอแนะทางเลือกและกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและสภาพตลาด 
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทัอาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน งานด้าน

ปฏิบติัการและงานดา้นสนบัสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร 
6. เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยก ากบัดูแลอื่นๆ 
7. ดูแลติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และพนกังาน เพื่อช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทั 
8. มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัเช่น การบรรจุ 

แต่งตั้ง ถอดถอน และวินยัพนกังานและลูกจา้ง การก าหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะหแ์ละสวสัดิการ
ต่างๆ 

9. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมติัการเขา้ท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/
หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษทัทั้งน้ี ภายใตว้งเงินท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัตามตารางอ านาจอนุมติัของ
บริษทั 

10. มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง    และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว ้
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทัไดก้ าหนดไว ้

  
  



ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการนั้น จะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ  อาจมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทัเวน้แต่
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้
  



กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 
เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทัและเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทั

และบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าหรับเลขานุการบริษทัไว้
โดยเฉพาะดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ทะเบียนกรรมการ 
1.2. หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
1.3. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
3. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 

7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น และบริษทัตอ้งจดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแสดงขอ้มูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า
สิบ (10) ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

หลกัในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดย 
1. การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 
2. การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
4. กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ เหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กับประโยชน์ของบริษทั         

อยา่งมีนยัส าคญั 
5. ไม่หาประโยชน์จากการใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือใชท้รัพยสิ์น

หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบับริษทัหรือ
พนกังาน หรือลูกคา้ของบริษทัหรือเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 

 
 

  



กรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วนั นับแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิม             
พน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใด ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการบริษทั        
พน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3. ให้ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในสิบส่ี (14) วนั นบั
แต ่  วนัท่ีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

4. ด าเนินการแจง้ให้ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสาร  
 


