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1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั คือ ตวัแทนของผูถื้อหุน้ท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้ เพือ่กาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

ใหเ้จริญรุ่งเรือง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งตระหนกัถึง

ความสาํคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการส่งเสริม และสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ตลอดจนสาธารณชน และเช่ือวา่การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลจะเอ้ือประโยชน์ต่อผูถื้อ

หุน้ และเพื่อใหบ้รรลุถึงวิสยัทศัน์ของบริษทั     คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดาํเนินการโดยใช้

มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และ

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(2) ในการเสนอช่ือกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงประสบการณ์อยา่งนอ้ย

ดา้นหน่ึงดา้นใดท่ีสาํคญั สาํหรับบริษทั เช่น ดา้นธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การเงิน กฎหมาย การจดัการ หรือท่ีปรึกษาดา้นการจดัการ  

(3) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนหน่ึงท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมาย

กาํหนด โดยท่ีกรรมการอิสระจะตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งน้ีกรรมการ 

ดงัต่อไปน้ีไม่ถือวา่เป็นกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 1 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

3. เป็นท่ีปรึกษาซ่ึงไดรั้บเงินเดือนจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือ 

4. มีผลประโยชน์ใดๆในทางตรงหรือทางออ้ม ในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทั 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือ 



                                                                                                                                                                                                     

5. เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั 

(4) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารคือกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานใหแ้ก่บริษทัโดยเตม็เวลา 

และไดรั้บผลตอบแทนจากบริษทัเป็นประจาํทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรือ ผลตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อคร้ัง 

(6) จะตอ้งมีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย

ก่ึงหน่ึง จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

(7) การลงมติของคณะกรรมการบริษทักระทาํไดโ้ดยการถือตามเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการ ผูมี้

ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการลงมติใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 

 

3. วาระการดํารงตําแหน่งและการประชุม 

(1) การเขา้เป็นกรรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ย

กวา่กรรมการคนอ่ืนๆไม่ได ้บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัจะไดรั้บ

เลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใน

กรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนท่ีพงึ

มีหรือพึงเลือกตั้งใหม่ในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(2) การพน้จากตาํแหน่ง กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

5. ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อกจากตาํแหน่ง 

6. ออกตามวาระ 



                                                                                                                                                                                                     

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการใน

ขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่ง ไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 

ใน 3 กใ็หใ้ชจ้าํนวนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ไม่ตํ่ากวา่ 1 ใน 3 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการ และการลาออก

มีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ 

(4) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้

กรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการแทนในประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่น

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน โดยมติ

ของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่

 

4. อาํนาจ 

(1) จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฏหมายดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทั 

(2) กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษทั รวมทั้งควบคุม 

กาํกบัดูแลการบริหารงานและการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี

ไดรั้บมอบหมาย  เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ก่อนการดาํเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทั

ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่ บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน

มาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

(3) คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามเห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ เพื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

และใหค้ณะกรรมการบริษทัตั้งประธานกรรมการในแต่ละชุด ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้ง

รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 



                                                                                                                                                                                                     

(4) คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุม

ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร และคณะกรรมการ

บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจอ่ืนๆ กไ็ด ้

(5) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั และเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานฯ รวมทั้งเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเป็น

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

(6) แต่งตั้งกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผกูพนับริษทั และคณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจกาํหนด หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

(7) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งกาํหนดเง่ือนไขการจา้งงานในตาํแหน่งกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  

(8) แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในคณะกรรมการ

ชุดยอ่ย รวมทั้งบุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

(9) พิจารณารับรองงบการเงินสาํหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจาํปี เพื่อเสนอรายงานต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

(10) จดัการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และประชุมวิสามญัภายใตก้รอบเวลาและเง่ือนไขตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

(11) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง หรือตามกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

5. หน้าที ่

(1) กาํหนด ควบคุมและกาํกบัดูแล แนวทางและแผนยทุธศาสตร์ในการทาํธุรกิจของบริษทั  

(2) กาํหนดนโยบายดา้นต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมาตรฐานจริยธรรมดว้ยความ

สุจริต และดว้ยความระมดัระวงั 



                                                                                                                                                                                                     

(3) จดัสร้างระบบการควบคุม ความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่บริษทั เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(4) ควบคุม กาํกบัดูแล และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลประกอบการ

ของบริษทั 

(5) จดัวางโครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียง การกาํกบัและ

ตรวจสอบ และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด ทั้งน้ี ไม่

วา่จะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป 

หรือกาํหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ีย

เล้ียง และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบของบริษทัโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือ

ลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใน

ฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 

 

 


