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กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รและเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทส าคญัต่อการสร้าง

มูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้

ฝ่ายจดัการ หรือฝ่ายบริหารเป็นผูป้ฏิบติั  โดยคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์

และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีข้ึนเพื่อให้กรรมการ

บริษทัทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั    ประกอบดว้ยกรรมการ
อยา่งนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ี
อยูใ่นราชอาณาจกัร  กรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และกรรมการบริษทั
จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เท่าจ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ 
การเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการ 
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการ มีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจรรยาบรรณ 
ในการด าเนินธุรกิจ  และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2. กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ

ไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

3. กรรมการบริษทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้  แต่ตอ้งตระหนกัถึง 
ความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถ

ทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของ

บริษทั ดงันั้นกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั  เวน้แต่จะไดรั้บ

การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ตอ้งมีความเป็นอิสระจากการ

ควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็นอย่าง

อิสระและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
 

อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจ

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ากบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดย
ยดึถือแนวปฏิบติัส าคญั 4 ประการคือ 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care) 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  (duty of loyalty)  

 การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (duty of obedience) 

 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และตรวจสอบได้ 

เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน (duty of disclosure) 
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2. พิจารณาแผนงานหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินงาน

ธุรกิจรวมถึงก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร และสนบัสนุนให้มีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย     กล

ยุทธ์ ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้ค  านึงถึง

ผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

3. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึงมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยี

มาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั สร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

นโยบายและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั 

5. มีอ านาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมติันโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ตามท่ีไดรั้บเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 

6. มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบติั

ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

7. ก ากบัดูแลให้บริษทัมีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รพร้อมน าเสนอถึง

แนวทางในการด าเนินการ 

8.  ด าเนินการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การจัดการความเส่ียง และความน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตาม และด าเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษทั 

10. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อ

แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

11. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ  าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพื่อ
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ประโยชน์ของบริษทั 

12. แต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติั

รายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง” ให้มี

ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย   

เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด  

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ี 

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหรือหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

- การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

13. ก ากบัดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่ือสารในทุกระดบัของบริษทั และต่อ

หน่วยงานภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ี

ก าหนดไว ้
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14. ก ากบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีการช้ีเบาะแส การให้

ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น การสอบสวน และการคุ้มครองผูใ้ห้ขอ้มูล และ

พิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแสและการร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure) 
 

วาระด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบวาระอาจไดรั้บพิจารณาเลือกตั้ง

ใหเ้ป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง

ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสาม

ไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง

นั้น ให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอีกได ้

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตามกฎหมายและ 
     ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(2) ยืน่ใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
(3) ผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกจากต าแหน่งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
(5) ตาย 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริษทัท่ีพน้จากต าแหน่ง

ยงัคงอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นจนกวา่คณะกรรมการ

บริษทัชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทันั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดย 

บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษทั

ซ่ึงตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 
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3. คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือได้

ปฏิบติังานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 9 ปี  นบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

อิสระคร้ังแรก 

ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง

ความจ าเป็นดงักล่าว 
 

ความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นโดยตรง ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายไวใ้นกฎบตัรน้ี และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 
 

การประชุม 

1.   ก าหนดให้มีการประชุมและก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้โดยก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย

กวา่ 6 คร้ังต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระหน่ึงคนร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ

เร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย 

3. ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือเลขานุการบริษทั ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้ง

ได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซ่ึงมีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ ส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เพื่อให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา

สิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

4. ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระ

ให้อยา่งเพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย และเป็นผูป้ระมวลความเห็น ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ี

การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง ถา้

คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด และหากมีกรรมการคดัคา้น

มติใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
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5. ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ี

ประชุมระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ  

6.  ประธานท่ีประชุมอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้

ร่วมประชุม หรือใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น เพื่อใหมี้โอกาสรู้จกั 

ผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7. กรรมการตอ้งมาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

8. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้

อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการ

ประชุม 

9. เลขานุการบริษทัตอ้งรายงานสถานการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ของกรรมการและผูบ้ริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครอง

และการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทัประจ าปีไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

10. เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

และเชิญประชุม รวมทั้งเป็นผูบ้นัทึกและจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 14 วนั และจดัส่ง

ให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง  โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมของการประชุมคร้ังถดัไป และเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  

รวมถึงขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 
 

ทีป่รึกษา 

คณะกรรมการบริษทัอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของ

บริษทั และคณะกรรมการบริษทัยงัสามารถท่ีจะเรียกขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการ หรือร้องขอให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั

หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในท่ีประชุมตามความเหมาะสม ซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือ

รับผดิชอบในวาระท่ีพิจารณาในท่ีประชุม 
 

การรายงาน 

คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งรายงานเก่ียวกบักิจกรรมของตนต่อผูถื้อหุ้น โดยรายงานไวใ้นรายงาน 

ประจ าปี และต่อทางราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด 


