
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ กําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับ
ผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการดําเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏบิตังิานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามนโยบาย หรือกลยทุธ์ท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ ซึง่มีแนวทางปฏิบตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อยหนึง่คนเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้คณะ และมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีและ
ถ่วงดลุระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารกบักรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนนีมี้อย่างน้อย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ ต้องเป็นกรรมการอิสระ  

2. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัขิัน้ต่ํา ดงันี ้

1) มีคุณสมบติัถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัท  

2) มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัท และมีประวตักิารทํางานท่ีดี 

3) มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความอสิระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4) เป็นผู้ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัท ได้อยา่งเพียงพอ 

5) ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ 

  



3. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 
ถ้าจํานวนกรรมการท่ีออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการท่ี
จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ อยา่งไรก็ตาม กรรมการ
ท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงักําหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอสิระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือได้ปฏิบตัิงาน
เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดตอ่กนั 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าท ี่ของคณะกรรมการบริษัท  

1) ตามหลกัของกฎหมายได้กําหนดให้กรรมการมีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัิสําคญั 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้น (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2) การลงนามผูกพันในการกระทําแทนบริษัทนัน้ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองของบริษัท กล่าวคือ 
กําหนดให้กรรมการ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน  นางสาวแคทลีน มาลีนนท์  นางสาวปิยวดี มาลีนนท์  หรือนายธีร์ สีอมัพรโรจน์ 
กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

3) กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง 
เป็นประจําทกุๆ ปี  

4) พจิารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทให้แข่งขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากล 

5) กํากบัดแูล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงู 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการนํานโยบายและกลยทุธ์ท่ีได้กําหนดไว้ไปปฏิบตัิตามเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

6) กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้การกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานท่ียอมรับ  

7) ไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแย้งหรือแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบริษัท 



8) จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนกัในความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทัง้
ปอ้งกนัการกระทําผดิกฎหมายด้วย 

10) ดแูลผลประโยชน์ทัง้ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้ 

11) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสดุวิสยั โดยกรรมการท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญใน
วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

หน้าท่ีสําคญัในฐานะกรรมการบริษัทท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอเพ่ือรับทราบและ
ร่วมกนัตดัสนิใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัใินการประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1) จํานวนครัง้และกําหนดการประชมุ 

โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) แต่ละครัง้จะมีการกําหนดวาระการ
ประชมุลว่งหน้าไว้ชดัเจน และอาจมีการประชมุครัง้พเิศษเพ่ือพจิารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งดว่น 

นอกจากนี ้การกําหนดการประชมุคณะกรรมการดงักลา่ว ได้ถกูกําหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวนั เวลา ท่ี
เหมาะสมลว่งหน้าในการประชมุครัง้สดุท้ายของแตล่ะปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตต้่นปี 

2) องค์ประชมุและการประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึง
ครบเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีประธาน
ในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือ
มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประชมุ 2 - 3 ชัว่โมงโดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างเพียงพอท่ีฝ่าย
บริหารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั 



ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้
โดยตรง นอกจากนีค้ณะกรรมการสามารถเชิญผู้ บริหาร หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองต่างๆ เข้ามาสอบถาม หรือชีแ้จง
รายละเอียดในระหวา่งการประชมุได้ 

3) วาระการประชมุ 

ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณาเร่ืองเข้า
วาระการประชมุ โดยท่ีกรรมการแตล่ะทา่นสามารถเสนอเร่ืองตา่งๆ เพ่ือเข้ารับการพจิารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

4) การจดัสง่เอกสารการประชมุ 

ในการประชมุแต่ละครัง้บริษัทได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 5 วนัทําการ เพ่ือให้
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  

5) การรายงานการประชมุ 

เม่ือสิน้สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีหน้าท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือช่ือพิจารณารับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชมุรับรองในวาระแรกของการประชมุครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิม่เติมรายงานการประชมุให้มีความถกูต้องได้  

สําหรับรายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พร้อมกบั
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารท่ีมีระดับความสําคัญมากท่ีสุดเป็นความลบัของบริษัท โดย
จดัเก็บอยูท่ี่ฝ่าย Corporate Finance ซึง่สาํนกังานเลขานกุารบริษัทสงักดัอยู ่เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างองิ 

6) การประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจําเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย 


