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วตัถปุระสงค ์ 

 คณะกรรมการบริษัท  คือ  กลุ่มบุคคลที่ไดร้ับความไวว้างใจจากผูถ้ือหุน้  และไดร้ับแต่งตั ้งจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้                

เพือ่ท าหนา้ทีก่ ากับดูแล ควบคุมการบรหิารจัดการของฝ่ายจัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้ับมอบหมาย และตอ้งปฏบัิตหินา้ที ่

ดว้ยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) รวมถงึดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามขอ้บังคับ กฎระเบียบ  และกฎหมาย           

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 1.  คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนนิธุรกจิ และตามจ านวน  

ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตแิตง่ตัง้ใหท้ าหนา้ทีก่รรมการบรษัิท แตต่อ้งมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และมสีัดสว่น

ระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) ที่สะทอ้น

อ านาจทีถ่่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการบรษัิท จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรอืหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการบรษัิท

ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ซึง่มคีุณสมบัตติามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับ 

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) 

 2.  คณะกรรมการบรษัิทจะท าการเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่าองคป์ระกอบ

และการด าเนนิงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิจิในการตัดสนิใจอย่างมอีสิระ ทัง้นี้ กรรมการบรษัิททีจ่ะไดร้ับการแต่งตัง้ 

ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพือ่เป็นการแบ่งแยกหนา้ที่

ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบรหิารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยใหม้ีการถ่วงดุลอ านาจ     

อยา่งเพยีงพอ รวมถงึป้องกันไมใ่หบ้คุคลหนึง่บคุคลใดมอี านาจเบ็ดเสร็จ      

 3.  คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีเ่ป็นเลขานุการ

บรษัิท โดยอาจเป็นผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  เพื่อช่วยเหลือการท างานของ 

คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับการจัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท เชน่ การนัดหมายการประชมุ การจัดเตรยีมวาระการประชมุ การจัดสง่

หนังสอืนัดประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ บันทกึรายงานการประชมุ และประสานงานใหม้กีารปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการ

บรษัิท รวมทัง้จะตอ้งมอี านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึง่ และมาตรา 89/16 แหง่พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และพรอ้มกันนี้คณะกรรมการบรษัิทพงึส่งเสรมิ และ

สนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษัิทไดร้ับการฝึกอบรม และพัฒนาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตหินา้ที ่
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วาระการด ารงต าแหนง่ 

 1.  กรรมการบรษัิทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษัิท จะตอ้งพน้จากต าแหน่งในทุกครัง้ของการประชุมใหญ่

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยใหก้รรมการบรษัิทซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการบรษัิททีพ่น้จาก

ต าแหน่งดังกลา่วไมอ่าจแบง่ไดพ้อดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจ้ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับหนึง่ในสาม    

 2.  กรรมการบรษัิททีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการต่อวาระ 

โดยอัตโนมัต ิ           

 3.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษัิทพน้จากต าแหน่งเมือ่   

  3.1  ตาย          

  3.2  ลาออก         

  3.3  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)   

  3.4  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก       

  3.5  ศาลมคี าสั่งใหอ้อก        

 4.  กรณีต าแหน่งกรรมการบรษัิทว่างลงเพราะเหตุอืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลอืกบุคคล   

ที่มีคุณสมบัต ิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ)      

เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดอืน โดยกรรมการบรษัิททีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้      

จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการบรษัิทซึง่ตนแทน     

 5.  กรรมการสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ไดไ้มเ่กนิ 5 บรษัิทจดทะเบยีน โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และ

วธิปีฏบัิตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทอืน่ ทัง้นี ้ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทกอ่น 

สทิธกิารออกเสยีง 

 ก าหนดใหก้รรมการบริษัท 1 คน  มีสิทธิออกเสียงได  ้1 เสียง  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท               

ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี้ หากกรรมการ

บรษัิทคนใดมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา กรรมการบรษัิทคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิารณาใหค้วามเห็นในเรือ่งนัน้ 
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การประชุม 

 1.  คณะกรรมการบรษัิทควรจัดใหม้กีารประชมุไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี และอาจจัดใหม้กีารประชมุพเิศษตามความเหมาะสม 

โดยก าหนดวันประชุมไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี รวมทัง้          

มีการก าหนดวาระการประชุม และแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการ ก่อนถึงวันประชุม และใหข้อ้มูล           

อย่างเพยีงพอ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการเห็นว่ามคีวามจ าเป็นเร่งด่วน เพือ่รักษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษัิท บรษัิทอาจแจง้ให ้

กรรมการทราบลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 7 วันท าการ กอ่นถงึวันประชมุก็ได ้      

 2.  การประชุมคณะกรรมการบรษัิทตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ         

 3.  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได  ้ใหก้รรมการที่เหลือเลือกกรรมการ          

คนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ         

 4.  ในกรณีทีก่รรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ จะตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด            

 5.  คณะกรรมการบริษัทอาจเชญิคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน) หรอืฝ่ายจัดการ 

หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลทีเ่ห็นสมควรเขา้รว่มประชมุในวาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับ

วาระการประชมุ โดยสามารถแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกตตา่งๆ ไดอ้ยา่งอสิระ   

 6.  คณะกรรมการบรษัิทควรถอืเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสประชมุระหว่างกันเองตามความจ าเป็น 

เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกับการจัดการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมดว้ย และแจง้ให ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว รับทราบถงึผลการประชุม

 7.  เลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีบั่นทกึการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทีต่อ้ง 

จัดท าขึน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทก่อนการประชุม พรอ้มทัง้ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ       

ที่คณะกรรมการตอ้งทราบ และปฏิบัติหนา้ที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบัติ             

ตามมตคิณะกรรมการบรษัิท 
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ขอบเขตอ านาจและหนา้ที ่

 1.  ก าหนดนโยบาย พจิารณา รวมทัง้มกีระบวนการอนุมัตกิารด าเนนิงานทีส่ าคัญของบรษัิท ไดแ้ก่ วัตถุประสงค ์วสิัยทัศน ์

พันธกจิ เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ และไม่ใชตั่วเงนิ กลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกจิ แผนงาน การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อ

กจิการ ความเสีย่ง งบประมาณ การจ่ายเงนิปันผล และการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้             

 2.  ก ากับดูแลใหก้ารจัดท ากลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ       

โดยค านึงถงึปัจจัยแวดลอ้มของกจิการ ตลอดจนโอกาส และความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยมกีลไกทีท่ าให ้    

เขา้ใจความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ        

 3.  สนับสนุนใหม้กีารจัดท า หรอืทบทวนวัตถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนตดิตามการด าเนินการตามกลยุทธ์ 

แผนงานประจ าปี เพือ่ใหม้ั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถงึผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้ี      

การสือ่สารวัตถปุระสงค ์และเป้าหมาย ผา่นกลยทุธ ์และแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร อกีทัง้เสรมิสรา้งใหวั้ตถปุระสงค ์และเป้าหมายหลัก

ขององค์กรสะทอ้นอยู่ในการตัดสินใจ และการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ             

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายหลักขององคก์ร       

 4.  ตดิตามการด าเนนิกจิการของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ และตระหนักถงึการปฏบัิตติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดในสัญญา ที่

เกีย่วขอ้งของบรษัิท โดยก าหนดใหฝ่้ายจัดการรายงานผลการปฏบัิตงิาน  ตลอดจนเรือ่งทีส่ าคัญอืน่ๆ ของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส เพือ่ใหก้ารด าเนนิกจิการของบรษัิทเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล 

 5.  ตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิ และความสามารถในการช าระหนี ้ดูแลใหบ้รษัิทประกอบธุรกจิ

ดว้ยความระมัดระวัง ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนดูแล                    

การรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิท  และใหค้วามมั่นใจว่าระบบบัญช  ีการรายงานทางการเงนิ  และการสอบบัญชมีีความเชือ่ถือได  ้

 6.  ด าเนนิการใหบ้รษัิทมรีะบบทางบัญช ีการรายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน (Internal Control) และดแูลใหก้จิการ

ประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของในประเทศ และในระดับสากล และการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิล และเชือ่ถอืได ้        

 7.  มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเรื่องการบรหิารความเสีย่ง โดยจัดใหม้แีนวทาง และมาตรการบรหิารความเสีย่ง         

ที่เหมาะสมเพียงพอ  และก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกดิขึน้ของความเสี่ยงที่ไดร้ะบุไว ้ เพื่อจัดล าดับ       

ความเสีย่ง และมวีธิีจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และรับทราบรายงานความเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิที่มีอยู่        

ในปัจจุบัน ความเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต และความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึความเสีย่งดา้นความย่ังยนื     

ซึง่เกีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภบิาล (Governance) จากคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง           

 8.  พจิารณา และอนุมัต ิและ/หรอืพจิารณา และใหค้วามเห็น เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท า

ธุรกรรมทีม่นัียส าคัญต่อบรษัิท และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ฎหมาย และกฎเกณฑ ์  

ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บังคับบรษัิท และ/หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก าหนด     

 9.  พจิารณา และแต่งตัง้ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใด        

ทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว และก าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ 

ผูจั้ดการใหญ ่กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกล่าว รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

ประจ าปี เพือ่น าไปใชใ้นการก าหนดคา่ตอบแทน        

 10.  ก ากับดูแลให ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่

กับต าแหน่งดังกล่าว และฝ่ายจัดการ ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และปฏิบัตติามหนา้ที่ ตามที่ไดร้ับมอบหมายไวอ้ย่าง           

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากับดูแลกจิการทีด่ ี เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความมั่นคง

สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholder's Wealth) 
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 11.  พจิารณา และอนุมัตโิครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ ซึง่รวมถงึจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ    

และสรรหา และแต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร         

เขา้ด ารงต าแหน่งสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ     

ชดุยอ่ยตา่งๆ           

 12.  พจิารณา และก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนประจ าปีของบรษัิท และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยค านงึถงึปัจจัยต่างๆ ทีเ่หมาะสม เชน่ ผลการประเมนิการปฏบัิตงิานประจ าปี ต าแหน่ง ขอบเขต

หนา้ที ่และความรับผดิชอบ คณุสมบัต ิความรู ้ความสามารถ และอัตราคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมในอตุสาหกรรมเดยีวกัน และพจิารณา

จ านวนคา่ตอบแทนของกรรมการทีเ่หมาะสมตามหลักเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมัต ิ          

 13.  สรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ       

 14.  ส่งเสรมิใหม้กีารจัดท าคู่มอืจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ ขับเคลือ่นใหเ้ป็นวัฒธรรมองคก์รทีย่ดึมั่นในจรยิธรรม และ

ก ากับดูแลใหม้กีารสือ่สาร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทใชใ้นการด าเนนิ

ธุรกจิ เคารพสทิธ ิและมคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญ ใน

การหา้มให ้หรอืรับสนิบนเพือ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรอืการหา้มจ่ายสนิบนในการตกลงธุรกจิใดๆ ทัง้กับภาครัฐและเอกชน และ

ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างนอ้ยก่อนการพจิารณาวาระการประชมุคณะกรรมการ และบันทกึไวใ้นรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และดแูลใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนัียส าคัญในลักษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการ                 

รายดังกลา่วไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระ งดเวน้จากการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้  

 15.  จัดใหม้รีะบบสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจัดการน านโยบาย 

การต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่นไปปฏิบัต ิ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจัดการไดต้ระหนัก และใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต

คอรรั์ปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร         

 16.  ดูแลใหบ้รษัิทมกีระบวนการ และชอ่งทางในการรับ และจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Whistle Blower) 

รวมถงึมมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแส โดยเปิดเผยกระบวนการ และชอ่งทางในเว็บไซตข์องบรษัิท 

หรอืในรายงานประจ าปี           

 17.  ก ากับดูแลใหม้รีะบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบาย และวธิีปฏบัิตใินการรักษา 

ความลับ รวมทัง้การจัดการขอ้มูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ               

ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมบรษัิท ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบัิตติามระบบ 

การรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูดว้ย          

 18.  ตดิตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยค านงึถงึ

ผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักไดอ้ย่างย่ังยนื 

 19.  ก ากับดแูลใหม้กีารสง่เสรมิการน านวัตกรรม และเทคโนโลยรีวมทัง้การรว่มมอืกับคู่คา้ มาใชใ้นการสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขัน เพือ่เพิม่คุณค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง ก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกับการพัฒนา

อย่างย่ังยนื และการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยอยู่บนพืน้ฐานของความรับผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้ม 

ตลอดจนน าไปเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และการตดิตามผลการด าเนินงาน

 20.  จัดใหม้ีรายงานประจ าปีของบรษัิท และ/หรือของคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์          

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิถงึสภาพการด าเนนิธุรกจิในปัจจุบัน 

และแนวโนม้การด าเนนิธุรกจิในอนาคตของบรษัิท ทัง้ในดา้นบวก และลบ พรอ้มเหตผุลสนับสนุนอยา่งเพยีงพอ  

 21.  ก าหนดใหม้ีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว เพือ่ตรวจสอบ  

การปฏิบัตงิานในหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ       

และต าแหน่งอืน่ใด ทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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 22.  คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่ หรอืหลายคน หรอืบุคคลอืน่ใดปฏบัิตกิารอย่างหนึง่อย่างใด

แทนคณะกรรมการบรษัิทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษัิท หรอือาจมอบอ านาจเพือ่ใหบุ้คคลดังกล่าวมอี านาจ

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  ซึง่คณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิ 

เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เห็นสมควร ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวตอ้งจัดท าเป็นลายลักษณ์-

อักษร หรอืบันทกึเป็นมตคิณะกรรมการบรษัิทในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างชัดเจน และมกีารระบุขอบเขตอ านาจ

หนา้ทีข่องผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน รวมทัง้ผูไ้ดร้ับมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไมม่อี านาจอนุมัตริายการทีบุ่คคลดังกลา่ว หรอืบคุคล ที่

อาจมคีวามขัดแยง้ (“บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกับ

บรษัิท ยกเวน้ เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา

อนุมัตไิว ้            

 23.  ดูแล และจัดการบรษัิท รวมถงึปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบรษัิท ตลอดจน 

มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิท และมคีวามรับผดิชอบเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้

ทกุราย (Accountability to Shareholders)        

 24.  มอี านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบอืน่ใด ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคับของบรษัิท 

และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรรมการบรษัิทเป็นรายคณะ  และรายบุคคล   

อย่างสม ่าเสมอ รวมถงึประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และ

ต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว เพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกันพจิารณาผลงาน และปัญหาเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข และน าผลการประเมนิของคณะกรรมการไปใช ้

ประกอบพจิารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป รวมทัง้เปิดเผย ขัน้ตอน หลักเกณฑแ์ละผลการประเมนิ        

ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามกฎบัตรคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม

กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างนอ้ย               

ปีละ 1 ครัง้ 

 


