
            

  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คือผู้แทนผู้ ถือหุ้นในการบริหารและด าเนินงานของบริษัทจะเป็นผู้ที่มีบทบาททัง้ในด้าน
การก าหนดทิศทาง นโยบายทางธุรกิจ และบทบาทการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นและมีผู้ มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม 
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

1.       นิยาม 

1.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึง
บริษัทอื่นที่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการโดยบริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

1.2 “บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้   

(1) บริษัทท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการ 

(2) บริษัทท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการในบริษัทตาม (1) 

(3) บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการมีอ านาจ
ควบคมุกิจการในบริษัทตาม (2) 

1.3 “บริษัทยอ่ย” หมายถึง บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้   

(1) บริษัทท่ีบริษัทมีอ านาจควบคมุกิจการ 

(2) บริษัทท่ีบริษัทตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ 

(3) บริษัทท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยู่
ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทตาม (2) 

1.4 “บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั” หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั
ไมว่า่บริษัทยอ่ยนัน้จะอยูใ่นชัน้ล าดบัใด ๆ 

1.5 “บริษัทร่วม”  หมายถึง บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีสว่นร่วมตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไมถ่ึงระดบัท่ีจะมีอ านาจควบคมุนโยบายดงักลา่ว และไม่ถือ
เป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยถือหุ้นไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมกนัตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่ม่เกินร้อยละ 
50 ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ให้สนันิษฐานว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการ
มีสว่นร่วมตดัสนิใจ เว้นแตจ่ะมีหลกัฐานอื่นแสดง 

1.6 “ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสมัพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึง่ดงันี ้

(1) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
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(3) ห้างหุ้นสว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 

(4) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความ
รับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากดัความรับผิดที่มีหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมด
ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

(5) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(6) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุ้นสว่นตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

1.7 “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จดัการ) หรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหาร 4 รายแรก
นบัต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่เทียบเท่ากบัผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร
รายที่ 4 ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีที่เป็นระดบั
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

1.8 “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

1.9 “ผู้มีอ านาจควบคมุ” หมายถึง ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลอื่นซึง่โดยพฤติการณ์มอีิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักลา่วจะสืบเนื่องจากการ
เป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ านาจตามสญัญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบคุคลที่เข้า
ลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้

(1) บคุคลที่มีสทิธิออกเสยีงไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 

(2) บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนัน้ได้ 

(3) บคุคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือ
การด าเนินงานของบริษัทให้ปฏิบตัิตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัท 

(4) บคุคลที่ตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่มีต าแหนง่ซึง่มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกบับคุคล
ดงักลา่วของบริษัทนัน้ 

1.10 “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ รวมถึงกรรมการที่มีอ านาจ
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ลงนามผูกพนั เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิไว้
แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 

1.11 “ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั” หมายถึง ผู้ ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจการนัน้ และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

1.12 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non – executive Director) และ
ไม่ได้มีสว่นได้สว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ าและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี ้
ยงัต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ  กลา่วคือ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ  และมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.       โครงสร้างคณะกรรมการ  

2.1   องค์ประกอบ  

2.1.1 กรรมการของบริษัทต้องได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน  

2.1.4 ให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และอาจ
เลอืกตัง้รองประธานคณะกรรมการบริษัท และต าแหนง่อื่นตามที่เห็นสมควร 

2.2  กรรมการ 

2.2.1 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ 

(1) บรรลนุิติภาวะ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้
กระท าโดยทจุริต 

(4) ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ 
ฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 
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2.2.2 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

2.2.3 กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้
อยา่งเต็มที่  

2.2.4 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกบักิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิดชอบ
ในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะเพื่อประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้  

2.3      กรรมการอิสระ 

2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  

2.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

2.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

2.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์  ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  

2.3.6 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

2.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

2.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

2.3.9 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัท  

2.3.10 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 2.3.1 ถึง 2.3.9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 
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2.3.11 บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้การบริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าตามข้อ 2.3.4 หรือ 2.3.6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอย่างระมดัระวงัและมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและให้เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วมี
คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น

กรรมการอิสระ 

2.4   การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

2.4.1 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ โดยบคุคลซึ่งได้คะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา
เป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับ
การเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือก
โดยวิธีจบัสลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

2.4.2 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่นัน้ให้พิจารณาจากกรรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนัน้ อาจ
ได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อีกได้ 

2.4.3 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

2.4.4 ให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก  

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

2.4.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 



7 

2.4.6 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าการในนามของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจดัให้มีการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้กระท าการเลอืกตัง้
ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่กรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

2.4.7 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป (เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน หรือเป็นกรณีที่ต าแหน่งกรรมการวา่งจนเหลือ
น้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อ  2.4.6) โดยมติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน 

2.4.8 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้อง
อยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่  เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่
คณะกรรมการพ้นจากต าแหนง่ตามค าสัง่ศาลให้ออก ทัง้นี ้คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่
ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหมภ่ายใน 1 เดือนนบัแต่วนั
พ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชมุ 

2.5    เลขานุการ 

2.5.1 เลขานกุารบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ ในนามบริษัทหรือ
คณะกรรมการ 

(1) จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ หนงัสือนดั
ประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และ
รายงานประจ าปีของบริษัท  

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2.5.2 เลขานกุารบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์
สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.5.3 คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติพิจารณาให้เลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่  
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2.5.4 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ต าแหน่งหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคน
ใดคนหนึ่งปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว และให้ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้ง
ช่ือเลขานกุารบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในต าแหนง่ดงักลา่ว  

3.      ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

3.1   ด้านนโยบาย และการก ากับดูแล  

3.1.1 ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

3.1.2 ก าหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  ใน
ภาพรวม  เช่น วิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี แผนการลงทนุ และการตดัสนิใจทางการเงิน เป็นต้น  

3.1.3 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินกิจการเป็นไปตามเปา้หมาย
และแผนงานท่ีก าหนดไว้  

3.1.4 จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดแูลกิจการที่เหมาะสมกบับริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และเปิดเผยนโยบายนัน้ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจ าปีด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ควรทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.1.5 จดัให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการควรติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

3.1.6 สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล
กิจการ และปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

3.1.7 จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู รวมทัง้ดแูล
ให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบ
ได้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 5 ปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว ทัง้นี ้
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานนัน้ ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดไูด้โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อความ 



9 

3.1.8 จดัให้มีคณะชดุยอ่ยเพื่อท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ รวมถึงท าหน้าที่ตา่ง ๆ 
ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเห็นสมควร 

3.1.9 ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการในเร่ืองใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลกัษณ์อักษร หรือ
บนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชมุกรรมการอยา่งชดัเจน  

3.2  ด้านการเงนิ 

3.2.1 จดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

3.2.2 จดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อย 1 ครัง้ในรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปี
บญัชีของบริษัท  

3.2.3 จดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีปฏิทินซึง่เป็นรอบปีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จ
ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

3.3   ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

3.3.1 จัดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

(2) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม และไม่เป็นกรรมการที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

(3) มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
วา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี  ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความ รู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

3.3.2 จดัให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และ
ควบคมุความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร  
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3.3.3 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในและการจดัการความ
เสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

3.4   ด้านทรัพยากรบุคคล  

3.4.1 จดัให้มีการแสวงหาและกลัน่กรองบคุคลที่เหมาะสม และเพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลที่จะเข้ามา
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่จะด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์เหมาะสม  

3.4.2 จดัให้มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารท่ีจะด ารงต าแหน่งที่
ส าคญั โดยคา่ตอบแทนนัน้จะต้องเหมาะสมกบัอ านาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ 
และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ 

3.4.3 ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) ส าหรับการหา
ผู้บริหารมาสบืทอดต าแหนง่ที่ส าคญั  

3.5   ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

3.5.1 ห้ามมิให้กรรมการซึง่มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองใดออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุในเร่ืองนัน้ 

3.5.2 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์
ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแตง่ตัง้ 

3.5.3 ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงิน ค า้ประกันการรับซือ้หรือซือ้ลดตั๋วเงิน และให้หลักประกัน
เก่ียวกบัเงินท่ีกู้ยืมแก่กรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การให้กู้ยืมเงิน ค า้ประกนัการรับซือ้หรือซือ้ลดตัว๋เงิน และให้หลกัประกนัเก่ียวกบัเงิน
ที่กู้ยืมแก่คูส่มรส หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ 

(2) การให้กู้ยืมเงิน ค า้ประกนัการรับซือ้หรือซือ้ลดตัว๋เงิน และให้หลกัประกนัเก่ียวกบัเงิน
ที่กู้ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนสามญัที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
กรรมการนัน้เป็นหุ้นสว่น  

(3) การให้กู้ยืมเงิน ค า้ประกนัการรับซือ้หรือซือ้ลดตัว๋เงิน และให้หลกัประกนัเก่ียวกบัเงิน
ที่กู้ ยืมแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการนัน้ เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรับผิด 

(4) การให้กู้ยืมเงิน ค า้ประกนัการรับซือ้หรือซือ้ลดตัว๋เงิน และให้หลกัประกนัเก่ียวกบัเงิน
ที่กู้ ยืมแก่บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการนัน้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทอื่น
หรือบริษัทเอกชนนัน้ 
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ทัง้นี  ้เว้นแต่การให้กู้ ยืมเงิน  การค า้ประกันการรับซื อ้หรือซือ้ลดตั๋วเงิน และการให้
หลกัประกนัเก่ียวกบัเงินท่ีกู้ยืมนัน้ เป็นไปตามระเบียบการสงเคราะห์พนกังานและลกูจ้าง  

3.5.4 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตาม
ข้อบงัคบับริษัท ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

3.5.5 กรรมการคนใดซือ้ทรัพย์สนิของบริษัท หรือขายทรัพย์สนิให้แก่บริษัทหรือกระท าธุรกิจอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ต้องได้รับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการก่อน ไม่เช่นนัน้การซือ้ขายหรือกระท าธุรกิจนัน้ไม่มีผลผูกพัน
บริษัท 

3.5.6 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าเมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปี
บญัชี โดยระบขุ้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคูส่ญัญาและสว่นได้เสยี
ของกรรมการในสญัญานัน้ (ถ้ามี) 

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี (ถ้ามี) 

3.6   ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

3.6.1 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากนี ้ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามญั 

3.6.2 จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัต่อผู้ ถือหุ้น ในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่
จดัท าตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยข้อมลูเหลา่นัน้ควรให้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อน 
และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อมลู
แก่ผู้ลงทนุ (Investor Relations) ด้วย 

3.7  ด้านอื่น ๆ  

3.7.1 แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

3.7.2 จัดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนือ้หาในกฎบตัรให้มีความเป็น
ปัจจบุนั และเหมาะสมกบัระเบียบ ข้อบงัคบั และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

3.7.3 ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ข้อก าหนด พระราชบญัญัติ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่ก ากบัดแูลบริษัท  
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4.      การประชุม 

4.1 ก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  

4.2 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัทก็ได้ 

4.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมี
สิทธิเรียกร้องขอให้เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ป้ระธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายจะต้องก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

4.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

4.5 เลขานกุารบริษัทต้องจดัท ารายงานการประชมุให้เสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ  

5.         องค์ประชุม 

5.1 องค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

5.2 ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุ หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.3 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเสยีงข้างมากโดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง
ในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็น
เสยีงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 

 

 


