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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้บริหารกิจการ โดยหน้าท่ีหลักของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่  

1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะ
ดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

2) ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตรวจสอบ ถ่วงดุล และความรับผิดชอบผลการ
ดำเนินงานของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

3) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
โดยมีรายละเอียดที ่สำคัญแสดงไว้ในเรื ่องบทบาท อำนาจ หน้าที ่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
 

 2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

1)    บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู ่ในราชอาณาจักร 

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด  

 2)     ให้มีกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีกำหนด โดย

มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

3) ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

ข.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวเป็นกรรมการหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด

มากน้อยเพียงใดก็ได้ 

ค. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน  

กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน

ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 4)  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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3.  คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

  1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจ มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

2) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และตาม

กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หน่วยงานท่ีกำหนด 

3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 5 

บริษัท แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวนั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท 

และต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4) กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็น

ปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท และบริษัทย่อย โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรอง

ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของราชการ

หรือหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลบริษัท 

5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนด และเป็นไปตามแนวทาง

เดียวกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้

กรรมการอิสระต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

6) คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งทางด้านเพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และประสบการณ์ ใน

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดำเนินการอยู่ นอกจากน้ี มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

อย่างน้อย 1 คน 

 

4.  วาระการดำรงตำแหน่ง 

 กรรมการบริษัทมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจจะได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากการดำรง

ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนท่ีใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหนงอีกได้ กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที ่สอง
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ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังจากนั้นต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งใน

กรณีต่อไปนี ้

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือ
หุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/3 

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้คณะกรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

5) ศาลมีคำสั่งให้ออกกรรมการบริษัทคนใดจะออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้น
จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ 

บริษัทเลือกบุคคลที ่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทคนที่ตนเข้ ามาแทน มติ

ดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่

เหลืออยู่ 

 

5.  บทบาท อำนาจ หน้าท่ีและความรับผิดของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการ

ต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงได้กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อดูแลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมั่นได้ เพื่อให้

กิจการต่าง ๆ ของบริษัทดำเนินการไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ดังน้ี 

1) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และจัดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว
เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลบริหารงานและผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้ร ับมอบหมายให้ทำหน้ าที่เพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายที่



 

4 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าสูงสุดให้แกบ่ริษัท 
และผู้ถือหุ้น 

3) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมท้ังให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 

5) กำหนดนโยบายความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่งอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี  

6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และ
ความระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และ
ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) 

7) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน การ ลงทุน และการ
ดำเนินการใดๆตามกฎหมาย 

8) พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาการทำรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์
ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนการ
ดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

9) เลือกประธานกรรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท 
10) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

11) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรรม
การสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกรรมกำดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

12) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง 
 

6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อป ีโดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและ

แจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบ ทั้งนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น 

 2) ประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 3) ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่ 
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  น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้กรรมการได้พิจารณาศึกษาอย่างพอเพียง 

 4) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีดูแลและจัดสรรเวลา 

สำหรับแต่ละวาระให้เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในประเด็นท่ีสำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

 5)  กรรมการบริษัทผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ 

พิจารณาวาระนั้น และออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องดังกล่าว โดยให้เลขานุการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมวาระเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 6)  การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียลงคะแนน กรณีมีกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งคัดค้านมติเรื่องใด ให้บันทึกคำคัดค้าน

นั้นไว้ในรายงานการประชุม 

 7)  ในการพิจารณาเรื่องที่ประชุม กรรมการบริษัทมีสิทธิขอให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

ประชุมเพื่อนำเสนอ ช้ีแจงข้อมูล หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาได้ 

 8)  ให้เลขานุการบริษัททำหน้าท่ีบันทึกและจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วัน 

นับตั ้งแต่วันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตาม ให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 9)  ให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามความจำเป็นเพื่ออภิปราย หารือ หรือแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อความอิสระในการแสดงความ

คิดเห็น 

 

7 องค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุมได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ถ้าเป็นกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมกาบริษัทคนหนึ่งซึ่ง

มาประชุมเป็นประธานท่ีประชุม การลงคะแนนเลือกกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

ของจำนวนกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม 

 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุมชี้ขาด 

 

8  ค่าตอบแทนกรรมการ 
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 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณา และกำหนด

นโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีความโปรงใส  

และมีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

กรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้

ปฏิบัติหน้าท่ีกับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรอืใกล้เคียงกนั 

ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

9  คณะกรรมการอื่นๆ นอกจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อให้บริษัทมีระบบการ

กำกับดูแลกิจการทีด่ี ทั้งนี้คณะกรรมการอื่นๆ แต่ละคณะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

แต่ละคณะ 

 

10 บทบาทของประธานกรรมการ 

 1) ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

 2) ประธานกรรมการไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท 

 3) ประธานกรรมการไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นเพื่อให้การทำหน้าที่ของ 

  คณะกรรมการชุดอื่น มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

 4) ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะใหเ้ป็นไปอย่างมี 

            ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

 5) ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมกรรมการบริษัท และวาระการ 

            ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเสนอ เพื่อให้วาระสอดคล้องกับ                  

            หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ                 

             เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

 6) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ  

           ธุรกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 7) ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการกำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 

           ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 

 

11 ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1) ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท 
2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง 

การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ 
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3) เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง  
หนังสือแจ้งใดๆตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ 

4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ี และ 
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ  
ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ 

5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ 

กรรมการบริษัท 
7) ดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ /หรือกรรมการบริษัท  
 
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่

รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด 
 

12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถ

ในการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ทั้งจากการจัดอบรม

ภายใน และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

13 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กร

และผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท 

รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

 

14 แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายและ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจาก

ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม ดังนี ้
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1) กำหนดตำแหน่งท่ีสำคัญในการดำเนินกิจการบริษัทแต่ละสาย/ด้าน/ฝ่าย 

2) กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้สืบทอดตำแหน่ง 

3) กำหนดรายชื่อผู้บริหารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมเพียงในในการสืบทอดตำแหน่ง 

4) กำหนดรายชื่อ และพนักงาน ระดับต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในโอกาสต่อไป 

5) วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่กำหนด รวมทั้งพนักงาน และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความ 

พร้อม 

6) ทบทวนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี 

 

 

กฎบัตรฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 นี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด  
(มหาชน) ทัง้นี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2561 เป็นต้นไป 
 
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2561 
 
  

     ……………………………………………………….. 
              ( นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ) 
                ประธานกรรมการบริษัท 

 


