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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 

1. วตัถปุระสงค  ์
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ทนนของผูถ้อืหุน้ จงึมบีทบาทสาํคญัต่อการสรา้งมลูค่าใหก้จิการ รวมทัง้

สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทัว่ไปคณะกรรมการบรษิัทจะมอบหมายให้

คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูบ้รหิารกจิการ โดยหน้าทีห่ลกัของคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่  

1) กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่า
บรษิทัจะดาํเนินงานไปในทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

2) ตดิตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร ตรวจสอบ ถ่วงดุล และความรบัผดิชอบผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ 

3) มอีํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิี่ประชุมผู้
ถอืหุน้ โดยมรีายละเอยีดที่สําคญัแสดงไว้ในเรื่องบทบาท อํานาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทั 
 

 2.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

1)    บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทั เพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัร กรรมการของบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด  

 2)     ใหม้กีรรมการอสิระมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานทีก่ําหนด โดยมจีาํนวนไม่

น้อยกวา่ 1 ใน 3 และไมน้อยกวา่ 3 คน ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

3) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

ก. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

ข.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ท ัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลเดียวเป็นกรรมการหรอื

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้ก่บุคลใดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด ้

ค. บุคคลผูซ้ึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จํานวน  กรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ใน

ลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้

นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 



 

 

 4)  ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีกรรมการพจิารณา

เห็นสมควรเลอืกตัง้กรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็นประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

3.  คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษทั 

  1) กรรมการบรษิัทต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมใน

การดาํเนินธุรกจิ มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2) กรรมการบรษิัทต้องมคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน 

และตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะ

ได้รบัความไว้วางใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่หาชนเป็นผู้ถอืหุน้ตามที่ คณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด หน่วยงานที่

กาํหนด 

3) กรรมการบรษิทัสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได้ ทัง้น้ีรวมกนัไม่เกนิ 

5 บรษิทั แต่ในการเป็นกรรมการดงักล่าวนัน้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ

บรษิัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4) กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งสามารถทําธุรกรรมซึ่ง

เป็นปกตทิางการค้าทัว่ไปของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยต้องเป็นธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทาง

การคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ย

อํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิล ทัง้น้ียกเวน้ธุรกรรมต้องหา้มที่กฎหมายประกาศ

หรอืคาํสัง่ของราชการหรอืหน่วยงานซึง่กํากบัดแูลบรษิทั 

5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดก้ําหนด และเป็นไป

ตามแนวทางเดยีวกบัคุณสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้อง

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ นอกจากน้ีกรรมการอสิระตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยให้

ความเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้

6) คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบรษิัทซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มี

คุณสมบตัหิลายหลายทัง้ทางด้านเพศ วชิาชพี ความเชี่ยวชาญทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั และ

ประสบการณ์ ในธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลกัที่บรษิัทดําเนินการอยู่ นอกจากน้ี มกีรรมการที่

ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรหิารอยา่งน้อย 1 คน 

 



 

 

4.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบรษิัทมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจจะได้รบัการพิจารณา

เลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัต่อไปไดใ้นการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออก

จากการดํารงตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการบรษิัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการ

บริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับจํานวนหนึ่ งในสาม 

(1/3)กรรมการบรษิทัซึ่งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาดํารงตําแหนงอกีได ้กรรมการบรษิทัที่

ต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ให้จบัฉลากกนั ส่วนปีหลงัจากนัน้

ต่อไปใหก้รรมการบรษิทัคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง นอกจากพน้จากตําแหน่งตาม

วาระดงักลา่วแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากตําแหน่งในกรณีต่อไปน้ี 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน

จํากัด หรอืลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการที่มี
มหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/3 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหค้ณะกรรมการบรษิทัคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี(่3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

5) ศาลมีคําสัง่ให้ออกกรรมการบรษิัทคนใดจะออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท โดยการ
ลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 

 

ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการบรษิทัวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราออกตามวาระ ใหก้รรมการ 

บรษิัทเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจํากดั และตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการบรษิัทแทนในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบรษิทัผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ

บรษิทัแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการบรษิทัไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการบรษิทัคนทีต่น

เขา้มาแทน มตดิงักล่าวของคณะกรรมการบรษิัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 

ของจาํนวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่

 

5.  บทบาท อาํนาจ หน้าที่และความรบัผิดของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีบาทท  หน้าที่ ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการตอ้งรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ เป็นผูม้ภีาวะผูนํ้า มวีสิยัทศัน์  และมคีวามเป็น

อสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม จงึไดก้ําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที ่

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมกาบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร ไว้รอย่างชัดเจน เพื่อดูแลให้บรษิัทมี



 

 

ระบบงานที่ใหค้วามเชื่อมัน่ไดก้ิจการต่าง ๆ ของบรษิทัไดด้ําเนินการในลกัษณะทีถู่กต้องตามกฎหมายและมี

จรยิธรรม ดงันี้ 

1) ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย บรษิทั จรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ ของ
บรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

2) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบรษิัทตามที่ฝ่ายบรหิารจดัทํา และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  และจดัใหม้กีาร
ทบทวนเรื่องดงักล่าวเป็นประจําเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้กํากบัดูแล
บรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร หรอืบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ําหน้าทีเ่พื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล เพื่อ
เพิม่พนูมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่บรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

3) จดัให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบใน
นโยบายดงักล่าว รวมทัง้จดัใหม้กีารทบทวนโยบาย และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

4) จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย โดยจดัให้มีบุคคล หรอืหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏบิตัิ
หน้าที ่ใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดงักล่าว พรอ้มทัง้ใหม้กีารทบทวนระบบที่
สาํคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

5) กําหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และให้ฝ่ายบรหิารรายงานให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบเป็นประจํา จดัใหม้กีารทบทวนระบบ และประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  

6) รบัผดิชอบต่อผลประกอบการ และการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารใหม้กีารปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
และความระมดัระวงั ดูแลให้การดําเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันา
พนกังาน และความต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

7) พจิารณาอนุมตัิรายการที่สําคญั เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรพัย์สนิ การงทุน และการ
ดาํเนินกรใดๆตามกฎหมาย 

8) พจิารณาอนุมตั ิหรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และต้องพจิารณาการทํารายการที่มคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบ
ครอบ เพื่อประโยชน์ของบรษิัท และผู้ถือหุน้โดยรวมเป็นสําคญั รวมทัง้กํากบัดูแลใหม้ีการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ข ัน้ตอนการดําเนินการ และการเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

9) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะ
กรรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภบิาลและกรรมกําดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการบรษิทั 



 

 

10) แต่งตัง้เลขานุการบรษิัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้การ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบและแนวทางทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

6 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี โดยกําหนดวนัประชุมลว่งหน้าตลอดทัง้

ปีและแจง้ต่อคณะกรรมการใหท้ราบทัง้น้ีอาจมกีารประชุมวาระพเิศษตามความจาํเป็น 

 2) ประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหค้วามเหน็ชอบการกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 3) ใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่หนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัลว่งหน้าไม ่

  น้อยกวา่ 7 วนัเพือ่ใหก้รรมการไดพ้จิารณาศกึษาอยา่งพอเพยีง 

 4) ประธานกรรมการทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีด่แูลและจดัสรรเวลา 

สาํหรบัแต่ละวาระใหเ้พยีงพอ และเหมาะสมสาํหรบักรรมการที่จะอธปิรายแสดงความเหน็อย่างเป็น

อสิระในประเดน็ทีส่าํคญั โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

 5) กรรมการบรษิทัผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณาตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีอยา่งน้อยก่อนการ 

พจิารณาวาระนัน้ และออกจากทีป่ระชุมระหวา่งพจิารณาเรือ่งนัน้ๆ และไม่สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน

เรือ่งดงักลา่ว โดยใหเ้ลขานุการบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมวาระเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

6) การลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหใ้ชเ้สยีงขา้งมากของกรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

และมีสทิธิออกเสยีลงคะแนน กรณีมีกรรมการบรษิัทคนใดคนหน่ึงคดัค้านมติเรื่องใด ให้บนัทกึคํา

คดัคา้นนัน้ไวใ้นรายงานการประชุม 

7) ในการพจิารณาเรือ่งทีป่ระชุม กรรมการบรษิทัมสีทิธขิอใหฝ่้ายบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม 

ประชุมเพือ่นําเสนอ ชีแ้จงขอ้มลู หรอืสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งประกอบการพจิารณาได ้

8) ใหเ้ลขานุการบรษิทัทาํหน้าทีบ่นัทกึและจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัภายใน 14 วนั 

นับตัง้แต่วนัประชุม จดัเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้

คณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารตามความจาํเป็นเพือ่อภปิราย หารอื หรอืแสดงความ 

คดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย เพือ่ความอสิระในการแสดงความ

คดิเหน็ 

 

 

 

 

 



 

 

7 องคป์ระชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตอ้งมกีารรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะนับเป็นองคป์ระชุมได ้ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด ้ถา้เป็นกรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยูใ่ห ้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม แต่

ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรษิทัซึง่มาประชุมเลอืกกรรมกา

บรษิทัคนหน่ึงซึ่งมาประชุมเป็นประธานทีป่ระชุม การลงคะแนนเลอืกกรรมการบรษิทัเป็นประธานทีป่ระชุมให้

ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนกรรมการบรษิทัซึง่มาประชุม 

 กรรมการบรษิทัคนหน่ึงมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรษิทัซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใด ไม่

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมชีข้าด 

 

8  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลทําหน้าที่

พิจารณา และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงนิ โดยกระบวนการพิจารณา

ค่าตอบแทนจะต้องมีความโปรงใส และมีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบรษิัท 

ขอบเขตภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ หรอืผูบ้รหิารแต่ละคน เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจ

และรกัษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับ

คา่ตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ซึง่จะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา

อนุมตั ิ

 

9  คณะกรรมการอื่นๆ  นอกจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และธรรมาภบิาล เพื่อช่วยกลัน่กรองการปฏบิตังิานเฉพาะด้าน 

และสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบ

การกํากบัดูแลกิจการที่ด ีทัง้นี้คณะกรรมการอื่นๆ แต่ละคณะมีหน้าที่และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการแต่ละคณะ 

 

10 บทบาทของประธานกรรมการ 

 1) ประธานกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 2) ประธานกรรมการไมร่ว่มในการบรหิารงานปกตปิระจาํวนัของบรษิทั 

 3) ประธานกรรมการไมเ่ป็นประธาน หรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดอื่นเพื่อใหก้ารทาํหน้าทีข่อง 

  คณะกรรมการชุดอืน่ มคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 

 



 

 

 4) ใชภ้าวะผูนํ้าในการดแูลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมาการบรษิทัทัง้คณะเป็นไปอยา่งม ี

            ประสทิธภิาพ เพือ่เป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และเป็นอสิระจากฝ่ายรหิาร 

 5) ประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบวาระการประชุมกรรมการบรษิทั และวาระการ 

            ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการเสนอ เพือ่ใหว้าระสอดคลอ้งกบั                  

            หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอ                 

             เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 

 6) ดแูลและสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทัยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณ  

           ธุรกจิในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั 

 7) ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์

           ของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ใหค้าํแนะนํา และสนบัสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

 

11 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1) ควบคุมการดาํเนินกจิการ วางแผนกลยุทธใ์นการดาํเนินงาน และบรหิารงานประจาํวนัของบรษิทั 

2) ตดัสนิในเรือ่งทีส่าํคญัของบรษิทั กําหนดภารกจิวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบรษิทั รวมถงึ 
การควบคุมการบรหิารงานในสายงานต่างๆ 

3) เป็นผูม้อีาํนาจในการบงัคบับญัชา ตดิต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารคาํสัง่  
หนงัสอืแจง้ใดๆตามทีก่าํหนดไวใ้นคูม่อือาํนาจดาํเนินการ 

4) มอีาํนาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ยบุคคลตามทีเ่หน็สมควร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และ 
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบั
ต่างๆ ตามทีก่าํหนดไวใ้นคูม่อือาํนาจดาํเนินการ 

5) มอีาํนาจในการกําหนดเงือ่นไขทางการคา้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทั 
6) พจิารณาการลงทนุในธุรกจิใหม ่หรอืการเลกิธุรกจิเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/ หรอื 

กรรมการบรษิทั 
7) ดาํเนินการใดๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ /หรอืกรรมการบรษิทั  
 
ทัง้น้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดงักลา่วขา้งตน้นัน้ จะ

ไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรอื การมอบอํานาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรอืผู้รบัมอบอํานาจช่วง หรอื
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบรษิัท ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ตามที่
ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 
 

 

 



 

 

12 การพฒันากรรมการและผ ูท้ี่บริหาร 

 บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง รวมทัง้เลขานุการบรษิัทได้เพิม่พูนความรู ้และ

สามารถในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยการเขา้รบัการอบรม สมัมนา ทัง้จากการ

จัดอบรมภายใน  และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ  เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 

13 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพือ่ใหก้รรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยได้จดัเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบรษิัทอันได้แก่

โครงสรา้งองคก์รและผูบ้รหิาร ลกัษณะการดําเนินงาน สนิคา้หลกั ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัรวมทัง้ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดําเนินงานของบรษิัท 

รวมทัง้รบัทราบบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการเป็นกรรมการหรอืกรรมการอสิระ 

 

14 แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

 บรษิัทตระหนักถึงความสําคญัในการดําเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กําหนด

นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูบ้รหิาร และนโยบายสบืทอดตําแหน่ง โดยมกีระบวนการทีโ่ปรง่ใส ซึง่

จะพจิารณาจากความรูแ้ละความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์และจรยิธรรม ดงัน้ี 

1) กาํหนดตําแหน่งทีส่าํคญัในการดาํเนินกจิการบรษิทัแต่ละสาย/ดา้น/ฝ่าย 

2) กาํหนดคุณสมบตักิรรมการผูส้บืทอดตาํแหน่ง 

3) กําหนดรายชื่อผู้บรหิารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานทีมีคุณสมบตัิและความพรอ้มเพียงในในการสบืทอด

ตาํแหน่ง 

4) กาํหนดรายชือ่ และพนกังาน ระดบัต่างๆ ทีม่โีอกาสเป็นผูส้บืทอดตาํแหน่งในโอกาสต่อไป 

5) วางแผนการพฒันาผูบ้รหิารทีก่าํหนด รวมทัง้พนกังาน และผูบ้หิารทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่เตรยีมความ 

พรอ้ม 

6) ทบทวนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูบ้รหิาร และนโยบายสบืทอดตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

 

 

 

 

 



 

 

กฎบตัรน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จาํกดั (มหาชน) ทัง้น้ีให้

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที1่0 พฤษภาคม 2559  

 

 ……………………………………………………….. 

              ( นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ) 
                 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 


