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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 
บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำร

นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะต้องเคร่งครัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด ตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมข้อกฎหมำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจึงได้
ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อท่ีจะเน้นถึงบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ ดังน้ี 
1. ค านิยาม 

“ บริษัท ”   หมำยควำมว่ำ บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“ คณะกรรมกำร ”             หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

“ กรรมกำร ”   หมำยควำมว่ำ บริษัท สยำมรำชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

 

2. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ ในกำรด ำเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมี

อ ำนำจและควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

3.1. ตำมข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมกำรของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ กรรมกำรไม่

น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย กรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้

มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้  

3.2. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ โดยมี

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่ำ 3 คน คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมที่ตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

3.3. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรเป็นประธำนกรรมกำร     

3.4. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

บริษัท จะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได้ 

3.5. ประธำนกรรมกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้มี

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน 
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4. คุณสมบัติของกรรมการ 

4.1 กรรมกำร 

1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำย

อื่นที่เกี่ยวข้อง   

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะพิจำรณำโดยไม่จ ำกัดเพศ 
เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ 

3) มีภำวะผู้น ำ และสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินกำรของผู้บริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
4) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวม

กรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย) 
 4.2  กรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 4.1 ข้ำงต้น กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ 

       คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด ดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือ

รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 

ทั้งนี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน 

กำรพิจำรณำหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 
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5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีวินัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุ รกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรยังได้ก ำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำและ/หรืออนุมัติ 

5.1 ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  (Duty of loyalty), ควำมระมัดระวัง (Duty of care), มีควำมรับผิดชอบ 
(Account ability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

5.2 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหำชน พ.ศ.
2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ 

5.3 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม ตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรชุด
ย่อยของบริษัทต่อไป 

5.4 พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำร ซึ่งมีอ ำนำจผูกพันบริษัทได้ 
5.5 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร   หรืออำจมอบอ ำนำจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ  
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้ 
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5.6 พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษั ท เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำร
ดังกล่ำว จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ  

5.7 พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบังคับ และ/ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับตลำดหลักทรัพย์ฯ 

5.8 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกันให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำเช่นนั้น 
และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

5.9 พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรณีที่ต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรว่ำงลง 

5.10 มีหน้ำที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี 
และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

5.11 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

5.12 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง 
5.13 ก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
5.14 พิจำรณำตัดสินในเรื่องที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่อ ำนำจกำรบริหำร 

กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 
5.15 ก ำหนดอ ำนำจและระดับกำรอนุมัติในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของบริษัท 

ให้คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดท ำเป็นคู่มืออ ำนำจ  
ด ำเนินกำรและให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.16 จัดให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือช่ือเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

5.17 ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน
กำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง 

5.18 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดท ำรำยกำรทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมในเรื่องส ำคัญๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส ำหรบักรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.19 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎบัตรที่ก ำหนดไว้ 
5.20 คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวม 
5.21 ด ำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มี

ระบบ  ควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
5.22 จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรปรับใช้

นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
ด้วยควำมเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้ทรำบและยึดถืออย่ำงจริงจัง 

5.23 กรรมกำรที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระในกำรพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ 
ทรัพยำกร กำรแต่งตั้งกรรมกำรและกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจ  รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้ำนกำร  
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กระท ำของฝ่ำยจัดกำรหรือกรรมกำรอื่น ในกรณีที่มีควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมเท่ำเทียม 
กันของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

5.24 จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้
ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน 

5.25 จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถประเมินติดตำม และบริหำร
ควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญได้ 

5.26 จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทฯเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและช่วยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 

5.27 จัดให้มีจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเป็นมำตรฐำนแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ  
ของบริษัท 

5.28 จัดให้มีกำรก ำหนดแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
5.29 จัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมำะสมกับสภำพ

ธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5.30 จัดให้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ ์
5.31 สำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ของบริษัท 
5.32 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัทฯ ตำมที่ผู้ถือหุ้นมอบหมำย กรรมกำรอิสระอำจได้รับ  มอบหมำย

จำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

 
6. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระการด ารงต าแหน่ง 

    กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทให้กระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระท ำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
6.1 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยจะ

ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและชัดเจน 

6.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

6.3 ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละ

หลำยคน ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน

เสียงที่มีตำมข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่ง

คะแนนสียงของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผู้ใดมำกน้อยตำมมำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ 

ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVEVOTING เท่ำนั้น) 

6.4 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 

6.5 คณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำม 

ข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
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จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม  (1/3) กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้

กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ ส ำหรับคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

โดย 1 ปี ในที่นี้  หมำยถึง ช่วงเวลำ ระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเสนอช่ือและแต่งตั้ งเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งใหม่ได้ 

 

7. การพ้นจากต าแหน่ง 

   7.1 นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก)  ตำย 
(ข)  ลำออก 
(ค)  ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วย  
      หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ง)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ 
     จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้น 
     ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(จ)  ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

 7.2 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไป  
              ถึงบริษัท  กรรมกำรซึ่งลำออกตำมควำมในวรรคแรกอำจแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 
         7.3 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี  
              คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
              ตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะ  
              เหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำ 
              วำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน  มติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบ 

  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
         7.4 กรรมกำรของบริษัทท่ีจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอ่ืน ต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

     ในกรณีที่พ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง ยังคงรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกิจกำรของ 
     บริษัทต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่  เว้นแต่ศำลจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่   
     คณะกรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมค ำสั่งศำล 

     คณะกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหนง่ต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อเลือกกรรมกำรชุดใหม่ภำยใน 1 เดือนนับ

แต่วันท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณำ 
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ค ำบอกกล่ำวกำรประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำ 3 วัน

ติดต่อกัน    

    8.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีดังน้ี 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงน้อย  ทุก 3 เดือน 

โดย  ก ำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจจะมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นใน

กำรประชุมกรรมกำรต้องแสดงควำมเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ  กรรมกำรควรเข้ำประชุมทุกครั้ง 

นอกเหนือจำกมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ บริษัทต้องรำยงำน 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง 

เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

แก่กรรมกำร   เพื่อให้ทรำบถึงวันเวลำสถำนที่และวำระกำรประชุม และเป็นผู้รวบรวมเอกสำรประกอบกำร

ประชุมจำกกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และเอกสำรดังกล่ำวต้องให้ข้อมูลที่

เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะต้อง

เป็นผู้บันทึกประเด็นในกำรประชุม เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหำสำระครบถ้วน และเสร็จ

สมบูรณ์ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทลงนำม และ

จะต้องจัดให้มีระบบ กำรจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี 

8.2 กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ท้ังนี้ ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย   

จะต้องก ำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับกำรร้องขอ 

8.3 กรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องน้ัน 

8.4 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคัญในกรณีที่    

คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขำด อย่ำงไรก็ตำมควำมเห็น 

ของกรรมกำรบริษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประชุมกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร

ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะ

ประชุมไปยังกรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนกำรประชุม เว้นแต่ใน กรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อ

รักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวันประชุมให้ เร็วกว่ำนั้นก็ได้ 

8.5 กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรจะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใด

ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร ให้รอง

ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน  ถ้ำมีรองประธำนหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม

เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม 

 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

หน้ำ 8 / 9 

 

8.6 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ มำให้ควำมเห็น เข้ำ

ร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรต้องประชุมร่วมกันโดยไม่มี

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

9. การรายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรต้องรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบในแบบแสดงข้อมูลประจ ำปี (แบบ56-1) และ

รำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2) ของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องก ำหนด 

 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10.1  คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี ้

1) แบบประเมินกรรมกำรทั้งคณะและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
2) แบบประเมินรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) 

10.2  ให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้จัดท ำแบบประเมิน สรุปผลกำรประเมิน วิเครำะห์แนวทำงในกำรปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรรบัทรำบ รวมทั้งให้เปิดเผย ผลกำรประเมินดังกล่ำวใน

รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

 

11. ค่าตอบแทน 

11.1 บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำก

บริษัทในรูปแบบของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำม

ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนที่แน่นอนหรือวำงเป็น

หลักเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจำกน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของบริษัท 

     ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น  

                   กรรมกำร ในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ 
      กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดแย้งกับกำรด ำรงคุณสมบัติของ 

                   กรรมกำรที่เป็นอิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
11.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำอัตรำค่ำตอบแทนที่ เหมำะ ส ำหรับ

คณะกรรมกำรบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนที่จะ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
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