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กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท1 
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลการจดัการของบริษัท รวมถึงการก าหนดทิศทาง 

นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจ หนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถปุระสงค ์และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทอีกดว้ย 

2. องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทมีดงัต่อไปนี ้
(1) คณะกรรมการบรษิัทไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
(2) คณะกรรมการบริษัทใหม้ีจ  านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ก าหนด แต่ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวนอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่น
ที่อยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

(4) ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารเพื่อเป็นการถ่วงดุล
อ านาจในการด าเนินงานและใหม้ีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่อย่างชดัเจน 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท แ ละในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บรษิัทก็ได ้

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานกุารบริษัท โดยอาจเป็นกรรมการ หรือบคุคลอื่นที่ คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการท างานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการนดัหมาย การประชุม จดัเตรียม
วาระการประชุม น าสง่เอกสารการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ รวมทัง้จะตอ้งมีอ านาจหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ เป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
  

 
1 บริษัทจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีออกตามความใน
กฎหมายดงักล่าวโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ภายหลงัจากท่ีบรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 



กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 
บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
 

  

3/9 

3. คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท 
กรรมการของบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) เป็นบุคคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี

เวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตอ้งไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตอ้งเป็นบคุคลซึ่งสามารถดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดใหก้รรมการที่ไม่ท าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มี
ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม คือ 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
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(ง) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

โดย “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 
ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนุญาต หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า  2,000,000 บาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ  1 ของจ านวน
หุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบริษัทย่อย  
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(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บรษิัท 

4. กำรแต่งต้ังและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(1) การแต่งตัง้กรรมการบรษิัท จะตอ้งผ่านการพิจารณาและอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) จะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบรษิัทมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
(3) ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทน

ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท
สามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นข้อ 3. ข้างต้น เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการได ้ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพียงเท่า
วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง 

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน  1/3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกบั 1/3 โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่ง
ได ้ทัง้นี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ให้
จบัสลากกนั สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วแลว้ กรรมการบรษิัทอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษิัท หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน
จ ากัดหรือมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(จ) ศาลมีค าสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 
กรรมการบรษิัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิัท 

(5) กรณีต าแหน่งกรรมการบริษัท ว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
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นอ้ยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน 

(6) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระ ใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 
ปี นับจากวันที่ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้
กรรมการอิสระนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จ าเป็นดงักลา่ว  

5. อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี  ้
(1) ปฏิบตัิหนา้ที่ และก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสตัยส์จุริตเพื่อรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษัท  และมีความรบัผิดชอบเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุน้ทกุราย (Accountability to Shareholders) 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 
โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอ านาจอนมุตัิของบรษิัทและบรษิัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ 
รวมถึงก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าที่ดังกล่าว และส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจและผลการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใตก้ารก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสดุใหแ้ก่กิจการ 
และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

(3) ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความ 
เท่าเทียม 

(4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และ
ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดในสัญญาที่ เก่ียวข้องของบริษัท โดย
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติ งาน ตลอดจนเรื่องที่ส  าคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้
คณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อใหก้ารด าเนิน
กิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและใหบ้รรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงาน  และ
งบประมาณ  

(5) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงก าหนด
หลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และประธานกรรมการบรหิาร 
ที่มีความโปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน  และประเมินผลงานเป็นประจ าทุกปี 
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รวมทั้งติดตามดูแลใหม้ีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดต าแหน่งประธาน
กรรมการบรหิาร 

(6) พิจารณา และก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจ าปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ผลการประเมินงาน ต าแหน่ง ขอบเขตหน้าที่  และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

(7) วางโครงสรา้งองค์กร และก าหนดต าแหน่งหน้าที่  (Organization Chart) ของบริษัท รวมทั้ง
ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

(8) ก าหนดกรอบ และกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นตวัแทนบริษัทไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม เพื่อควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน
ที่มีนยัส  าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

(9) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท 
ก ากบัดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียน และด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

(10) พิจารณาอนุมัติการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการพิจารณาโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท) การลงทุน
ในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บังคับที่
เก่ียวขอ้ง 

(11) พิจารณาอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาโดยที่
ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(12) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
(13) สอบทานกระบวนการ และนโยบายในการบรหิารความสี่ยง และทบทวนการปฏิบตัิงาน 
(14) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท  และบริษัท

ย่อย ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการรายใดมีสว่นไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ากับบริษัท หรือมีสดัสว่นการถือ
หุน้ในบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษิัททราบโดย
ไม่ชกัชา้ 

(15) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และจดัใหม้ีการปรบัใชน้โยบายดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(16) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อใหก้าร
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(17) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
ที่เหมาะสม 

(18) จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(19) จัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดของ 
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

(20) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของ
บรษิัทอย่างเป็นธรรม 

(21) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ( Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได ้

(22) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจไดร้บั
ประโยชนใ์นลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท 
ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิไว ้

(23) มีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

6. กำรประชุม 
(1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ในทกุๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดวนั

ประชมุไวล้ว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายส่ง

หนังสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่าน
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้
แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุม
โดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
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(3) กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และใหก้รรมการที่มีส่วน
ไดเ้สียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดอ้ภิปรายแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

(4) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือฝ่ายบรหิาร หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรือบคุคล
ที่ เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม ในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมกบัวาระการประชมุ 

(5) เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม พรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุที่ตอ้งจดัท าขึน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการก่อนการประชมุ 

7. องคป์ระชุมและกำรลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้
รองประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ
บริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหก้รรมการบริษัทซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบรษิัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน้

แต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทัง้นี ้ใน
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีอ้นุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2564 เมื่อวันที่  

9 มิถนุายน 2564 และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
 

 

………………………………………..……….… 
(นำยกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนก์ุล) 

ประธานกรรมการบรษิัท 


