
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ เป็นผู้กาํหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับ

ผูบ้ริหารระดบัสงูวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และ

ภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคัญในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัท และผลการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามนโยบาย หรือกลยทุธท่ี์วางไวอ้ย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีจาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดว้ย

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมี

ถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารอย่างนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูม้ีประสบการณด์า้นธุรกิจของบรษิัท 

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทัง้คณะ และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

3) คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีและ

ถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารกับกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิาร (Executive Director) และในจาํนวนนีม้ีอย่างนอ้ย 1 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะ ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

2. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทั 

บรษิัทกาํหนดใหก้รรมการบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิขัน้ต ํ่า ดงันี ้

1) มีคณุสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท  

2) มีความรู ้ความสามารถท่ีเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษิัท และมีประวตัิการทาํงานท่ีดี 

3) มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน ์และมีความอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

4) เป็นผูม้ีความสนใจในกิจการของบรษิัท และสามารถอทิุศเวลาใหก้บับรษิัท ไดอ้ย่างเพียงพอ 

5) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรม ภายใตก้ฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ 

  



3. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบรษิัทตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 

ถา้จาํนวนกรรมการท่ีออกแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งนัน้ใหพิ้จารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ

ท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงักาํหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อไดป้ฏิบตัิงาน

เป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1) ตามหลักของกฎหมายไดก้าํหนดให้กรรมการมีอาํนาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษัทให้

เป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิสาํคญั 4 ประการ คือ 

1.1 การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2 การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท และผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 

1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.4 การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) การลงนามผูกพันในการกระทาํแทนบริษัทนั้นให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือรบัรองของบริษัท กล่าวคือ 

กาํหนดใหก้รรมการ คือ นายแมทธิว  กิจโอธาน และนางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของ

บริษัท หรือนายแมทธิว  กิจโอธาน หรือนางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์ลงลายมือชื่อร่วมกับนางอังคณีย ์ ฤกษ์ศิริสุข หรือนาย       

กิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท  

3) กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้อย่างต่อเน่ือง 

เป็นประจาํทกุๆ ปี  

4) พิจารณาแผนการดาํเนินงานของบรษิัทใหแ้ข่งขนัไดท้ัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากล 

5) กาํกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการนาํนโยบายและกลยทุธท่ี์ไดก้าํหนดไวไ้ปปฏิบตัิตามเพ่ือประโยชนส์งูสดุแก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) กาํกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงรวมทั้งการกาํกับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัท 

เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานท่ียอมรบั  

7) ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบรษิัท 



8) จดัการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

9) ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสาํคัญของระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทั้ง

ป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมายดว้ย 

10) ดแูลผลประโยชนท์ัง้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได ้

11) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั โดยกรรมการท่ีไม่

สามารถเขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 

โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท อาจขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเ้ชี่ยวชาญใน

วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจาํเป็นและเหมาะสม 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หนา้ท่ีสาํคญัในฐานะกรรมการบริษัทท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือรบัทราบและ

รว่มกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

1) จาํนวนครัง้และกาํหนดการประชมุ 

โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ (ปีละ 4 ครัง้) แต่ละครัง้จะมีการกาํหนดวาระการ

ประชมุล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเรง่ด่วน 

นอกจากนี ้การกาํหนดการประชมุคณะกรรมการดงักล่าว ไดถ้กูกาํหนดเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเลือกวนั เวลา ท่ี

เหมาะสมล่วงหนา้ในการประชมุครัง้สดุทา้ยของแต่ละปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่ตน้ปี 

2) องคป์ระชมุและการประชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท กรรมการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึง

ครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อมีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบรษิัท ซึ่งทาํหนา้ท่ีประธาน

ในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหถื้อ

มติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชุม และ/หรือไม่ใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะใชเ้วลาประชมุ 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งค่อนขา้งเพียงพอท่ีฝ่าย

บรหิารจะเสนอเร่ือง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั  

  



ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้

โดยตรง นอกจากนี้คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองต่างๆ เข้ามาสอบถาม หรือชี ้แจง

รายละเอียดในระหว่างการประชมุได ้

3) วาระการประชมุ 

ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร้่วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้

วาระการประชมุ โดยท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้

4) การจดัส่งเอกสารการประชมุ 

ในการประชมุแต่ละครัง้บรษิัทไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ เพ่ือให้

กรรมการบรษิัทมีเวลาพอเพียงท่ีจะศกึษาขอ้มลูในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ  

5) การรายงานการประชมุ 

เมื่อสิน้สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีหน้าท่ีจัดทาํรายงานการประชุม และจัดส่งให้

ประธานกรรมการบรษิัทลงลายมือชื่อพิจารณารบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท่ี้ประชมุรบัรองในวาระแรกของการประชมุครัง้

ถดัไป ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชมุใหม้ีความถกูตอ้งได ้ 

สาํหรบัรายงานการประชุมท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอ้มกับ

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารท่ีมีระดับความสาํคัญมากท่ีสุดเป็นความลับของบริษัท โดย

จดัเก็บอยู่ท่ีฝ่าย Corporate Finance ซึ่งสาํนกังานเลขานกุารบรษิัทสงักดัอยู่ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

6) การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองไดต้ามความจาํเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ 

เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มดว้ย 


