
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ดโูฮม จาํกัด (มหาชน) 
  



กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลการจดัการของบรษิัท รวมถงึการกาํหนดทิศทาง นโยบาย และ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุ้น และการติดตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการ      

ชดุย่อยต่าง ๆ ของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัมีอาํจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

วตัถปุระสงค ์และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทอีกดว้ย 

2. องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการบรษิัทไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

(2) คณะกรรมการบรษิัทใหม้ีจาํนวนตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนอย่าง 

นอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ 

ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง  

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัท 

เห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทก็ได ้

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการของบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง 

เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่บรษิัทได ้

(2) มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายว่าดว้ย 

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 



(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้ 

เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

(4) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกาํหนด และเป็นไปตามแนวทางท่ี 

กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตอ้งเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

ทัง้นี ้บรษิัทกาํหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่         

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน 

ประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี 

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้    ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า สองปีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ 

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง



พฤติการณอ่ื์นใดในทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให ้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะ

ตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 

สาํหรบัการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ            

สาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

ไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย     

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ 

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว               

ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของ 

บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจา้ง พนกังาน ท่ี ปรกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน         

ของบรษิัท 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกาํหนดขา้งตน้แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(collective decision) ได ้



4. การเลือกตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ 

ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนาํเสนอชื่อบุคคลดงักล่าว

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ตอ่ไป 

(2) ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนตาํแหน่ง 

กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทสามารถเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน ทั้งนี ้บุคคลซึ่งเขา้รบั

ตาํแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่ง 

(3) กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนบัจากวันท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรษิัทควร

พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักล่าว 

(4) ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน 

กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับ

ส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งได ้ทัง้นี ้กรรมการ

ท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไป

ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็น ผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 นอกจากกรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิัทอาจพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน 

จาํกัดหรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมี

มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(ง) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง  

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 



กรรมการบรษิัทคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิัท  

5. อาํนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้มีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีและกาํกับดูแลกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติเพ่ือรกัษา

สิทธิและ ผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ทกุราย 

(2) กาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน ์กลยุทธ์ ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารจดัการ และอาํนาจอนุมตัิ (Authority Limits) ของบริษัทและบริษัทย่อย

ตามท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอ รวมถึงกาํกบัดแูลการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั

ของกิจการท่ีกาํหนดไวใ้ห้สามารถแข่งขันได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบระยะยาว 

รวมถึงกาํกับดูแลการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั การบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการหรือ

บุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ รวมถึงการทบทวนกลยุทธ ์ทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์

เศรษฐกิจ การตลาดและสภาพการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 

และสมํ่าเสมอเพ่ือใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ และกาํกบัดแูลใหม้ีการรายงาน

ผลการดาํเนินงาน ของกิจการ 

(4) กาํกับดูแลกิจการใหม้ีการประกอบธุรกิจตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี 

ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทัง้สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

(5) กําหนดให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสงู โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบ

ทอดตาํแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงกาํกับดูแลให้

กิจการมีการบรหิารและพฒันาบคุลากร ใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

(6) กาํกับดูแลใหม้ีการกาํหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและจงูใจใหผู้บ้รหิารและ 

พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกับ

ผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็น



เงินเดือน และค่าตอบแทนท่ีสัมพันธ์ กับผลการดาํเนินงานระยะสัน้และผลการดาํเนินงานระยะยาวของ

กิจการ และการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน 

(7) ดาํเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีระบบการ 

จดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง

การเงินและความสามารถในการชาํระหนีข้องบรษิัท 

(8) กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมี 

ประสิทธิผล และจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ    

ในการสอบทานให้กิจการมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

(9) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ของบรษิัท 

(10) พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

(11) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่ 

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินงานใด ๆ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(12) พิจารณาอนุมัติและใหค้วามเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จาํเป็นต้อง 

พิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(13) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผล 

ดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

(14) ดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทและบรษิัทย่อย 

รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของบริษัท และการทาํธุรกรรม

กบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบรษิัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สีย

ในธุรกรรมใดท่ีทาํกับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้หรือลดลง ให้

กรรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ 

(15) กาํหนดนโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้น การ

คอรร์ปัชั่น และจดัใหม้ีการส่ือสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 



(16) จดัใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

(17) ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกบัการ 

สรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(18) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด เพ่ือ

ช่วยเหลือและสนบัสนนุ การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม 

(19) แต่งตัง้เลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จาํเป็นและเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการ 

บรษิัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(20) แต่งตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารของบรษิัทยอ่ย หรือบรษิัทรว่มในจาํนวนอย่างนอ้ย 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพ่ือใหม้ีการควบคมุการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิัท และการทาํรายการต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญัให้

ครบถว้นถกูตอ้ง 

(21) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

(22) จดัทพรายงานประจาํปี และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของ 

บริษัทและบริษัทย่อย ใหม้ีความถูกตอ้งเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้

ตรงต่อความเป็นจริงครบถว้นและถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุติ 

(23) กาํกบัดแูลเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่สิทธิของผูถื้อหุน้ไดร้บัการดแูลตามกฎหมาย 

(24) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 

ของบริษัท และดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งดูแลให้มีการ เปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

(25) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบรษิัทอย่าง

เป็นธรรม 



(26) มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน 

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ 

จะไม่มีลกัษณะเป็น การมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือผูร้บัมอบอาํนาจ

จากคณะกรรมการบริษัทสามารถ อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการกาํกับ     

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) อาจมีส่วน    

ไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษิทั หรือ

บรษิัทย่อยของบรษิัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้

หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไว ้

6. การประชุม 

(1)  ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ในทกุสามเดือน และกรรมการบริษัททุกคนควรเขา้ 

รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุของคณะกรรมการบรษิัททัง้หมด 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งไดร้ับมอบหมายส่งหนังสือ      

นดัประชมุพรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการทกุท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพ่ือ

รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่า

นัน้ก็ได ้

(3) กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียออก 

จากท่ีประชมุระหว่างพิจารณาเร่ืองนัน้ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น

อิสระ 

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน 

กรรมการบรษิัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรษิัทไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้หากมีรองประธานกรรมการบรษิทัอยู่ในท่ีประชมุ ใหร้องประธานกรรมการบรษิทัทาํ

หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบรษิัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรษิัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน

ในท่ีประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 



(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ 

กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัค่าตอบแทนตามท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน 

นัน้ตอ้งโปรง่ใสและเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบตัิกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทนีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนีไ้ดผ่้านการพิจารณาและทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564  

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 


