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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลการจดัการของบรษิัท รวมถึงการก าหนดทิศทาง นโยบาย 
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจ  หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทอีกดว้ย 

2. องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการบรษิัทไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

(2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจ  านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ก าหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการจ านวน 
อย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทก็ได ้

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการของบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง
เพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมาย 
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ
ประกาศก าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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(4) กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บรษิัทก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศแกไ้ขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และตอ้งเป็นบุคคลซึ่ง
สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน  ์นอกจากนั้น  
ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ 

ทั้งนี ้บริษัทก าหนดใหก้รรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  ผู้ถือหุน้ 
รายใหญ่ และผูม้ีอ านาจควบคมุ และเป็นผูซ้ึ่งไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทในลกัษณะที่จะใหม้ีขอ้จ ากดัในการ
แสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะตอ้งมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามกฏระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คือ 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ  
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ  
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา  
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือ  
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นใดในท านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
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ค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม ส าหรบัการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้  
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

4. การเลือกต้ังและวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท  าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ และก าหนดใหม้ีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท โดยจะน าเสนอชื่อบคุคลดงักลา่วต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่ เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3. ข้างตน้ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได ้ทั้งนี ้บุคคลซึ่งเข้ารบัต าแหน่งเป็น
กรรมการในกรณีดงักลา่วใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งใน
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สาม โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทัง้นี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วแลว้ กรรมการบรษิัทอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัหรือมี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

กรรมการบรษิัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิัท 

5. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบัติหนา้ที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับบริษัทย่อย/
บรษิัทรว่ม กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริตเพื่อรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ทุกราย และมีหนา้ที่ดแูลให้
บริษัทและบริษัทย่อยปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทัง้กฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบนหรือการสนบัสนนุการทจุริตคอรปัชั่น 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ง
การบริหารจัดการ และอ านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน าเสนอ รวมถึงก ากับดูแลการ
บรหิารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการหรือบคุคลใด ๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัท บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละ
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารใหม้ีความเหมาะสม 
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(4) ด าเนินการใหบ้รษิัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารที่ท  าใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

(5) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(6) พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
พิจารณาโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(7) พิจารณาอนมุตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกนั (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณา
โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษิัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(8) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(9) พิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากับดูแลใหม้ีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและ  
บรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(10) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย  
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัท หรือมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทและ/หรือ
บรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ 

(11) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่น และจดัใหม้กีารปรบัใชน้โยบายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ  
ชดุย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาอนุมตัิการจา้ง บรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(14) พิจารณาอนุมตัิการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน และบ าเหน็จ
รางวัลของประธานเจา้หน้าที่บริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน 

(15) พิจารณาอนุมตัิหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน 
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(16) แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

(18) จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(19) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บรษิัท 

(20) พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทอย่าง
เป็นธรรม 

(21) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บรษิัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ  
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะ  
ใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อยของบรษิัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที่
เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

6. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

(1) ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

(2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

(3) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ 
ฝ่ายจัดการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะน าเสนอขอ้มูลสนับสนุน และเปิดโอกาสใหก้รรมการซักถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ควบคมุประเด็นการ อภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ  
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(4) ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ขอ้บังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาใหเ้หมาะสม เปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอย่างเท่าเทียม และดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้  

(5) สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท  

(6) สื่อสารขอ้มลูส  าคญัต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

(7) ก ากับดแูลและติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  และเป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

(8) เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมถึงคณะกรรมการ  และ
ฝ่ายจดัการ 

7. การประชุม 

(1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปีและ
อาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ  
นดัประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได้ 

(3) กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 
ออกจากที่ประชมุระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

8. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้หากมีรองประธานกรรมการบรษิัทอยู่ในที่ประชมุ ใหร้องประธานกรรมการบรษิัทท าหนา้ที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ให้
กรรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 
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(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการบรษิัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

 
กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

                                                                              - นายบวร วงศส์ินอดุม - 

(นายบวร วงศส์ินอดุม) 
                                         ประธานกรรมการ  

                                                             บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 


