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กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป�นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที�กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป�นไป

ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งเป�นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัทและดูแลให้ฝ�ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื�อการส่งเสริมความเชื�อมั�นของผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลให้

เป�นไปตามเป�าหมาย และแนวทางที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ�าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที�

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว และเพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป�นไปในทิศทางที�ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป�าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน 

แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําป�ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื�อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที�จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื�อให้

เป�นไปตามเป�าหมายที�วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) 
ของจํานวนกรรมการทั�งหมดจะต้องมีถิ�นฐานอยู่ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติการเป�นกรรมการตามที�
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับบริษัท รวมทั�งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศ
ของ ก.ล.ต. เรื�องข้อกําหนดเกี�ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน  

2.2 ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั�งหมด 
2.3 ผู้ถือหุ้นจะเป�นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งคณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ�ง

เป�นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือ
หลายคนเป�นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบังคับในกิจการซึ�งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

2.4 การแต่งตั�งกรรมการบริษัทให้เป�นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี�
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั�น ๆ โดยมีรายละเอียดที�เพียงพอเพื�อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น 

2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท 
 เมื�อบุคคลใดได้รับการแต่งตั�งให้เป�นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป�น

กรรมการและนําส่งคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที�เข้าใหม่ทุกคนเพื�อให้

ทราบถึงบทบาทหน้าที�ในฐานะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทเพื�อให้ทราบภาพรวมของ

บริษัท 
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3. วาระในการดํารงตําแหน่ง 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป�ทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป�นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการในขณะนั�น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน

หนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในป�แรก และป�ที�สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั�น ให้จับสลากว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนป�หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั�นเป�นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�

ออกจากตําแหน่งตามวาระนั�นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ 

 ทั�งนี� นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. ที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีคําสั�งให้ออก 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป�นกรรมการแทนการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทผู้นั�นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ�งเข้ามาเป�นกรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที�ตนเข้ามาแทน 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4.1 กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั�ง ต่อป� โดยมีการกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ�งป� และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ�มตามความจําเป�น  

4.2 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั�งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และ
ให้ประธานกรรมการทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ในกรณีที�มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป�นประธานที�
ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั�นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้
กรรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป�นประธานในที�ประชุม  

4.3 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการเป�นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื� อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป�น
รีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนดวันประชุมเร็วกว่า
นั�นก็ได้ หรือกรรมการตั�งแต่สองคนขึ�นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี�ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี�วัน นับแต่วันที�ได้รับคําร้องขอ ทั�งนี� หากการประชุมในคราว
นั�นเป�นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจัดให้มีการจัดทํารายงานการประชุมเป�นลายลักษณ์อักษร 

4.4 การวินิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการผู้ที�มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสําคัญในเรื�องที�พิจารณาต้องออกจากที�ประชุม
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ระหว่างพิจารณาเรื�องนั�น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�ง
เพื�อเป�นเสียงชี�ขาดในการประชุมคณะกรรมการ 

5. ขอบเขตหน้าที� 

5.1 ปฏิบัติหน้าที�ให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้น  

5.2 พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป�าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําป�  

5.3 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กําหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบ
ที�เกี�ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากออกตามวาระ  

5.4 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั�งกําหนดขอบเขต อํานาจ

หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

5.5 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

และลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น เพื�อพิจารณาแต่งตั�งเป�นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ต่อไป  

5.6 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการ ซึ�งมีอํานาจผูกพันบริษัทได้  

5.7 แต่งตั�งบุคคลอื�นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจและ/หรือภายในเวลาตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั�นๆ ได้  

5.8 พิจารณาอนุมัติ การทํารายการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

อนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น ทั�งนี� ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว จะเป�นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือ

ระเบียบเกี�ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5.9 พิจารณาอนุมัติ การทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือ

หุ้น ทั�งนี� ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว จะเป�นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.10 พิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินป�นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื�อเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรที�จะทํา

เช่นนั�น และรายงานการจ่ายเงินป�นผลดังกล่าวให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  
5.11 พิจารณาแต่งตั�งเลขานุการบริษัท 

นอกจากนั�น ในกรณีต่อไปนี�จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก)  การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญให้แก่บุคคลอื�น 

(ข)  การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป�นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�

สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ

บุคคลอื�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 
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(ง)  การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ)  การเพิ�มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ)  การเลิกบริษัท 
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื�น 

(ฌ) การอื�นใดที�ได้กําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

เป�นต้น 

ทั�งนี� การมอบอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จะไม่มีลักษณะเป�นการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจช่วงที�ทําให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ

รายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง (ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์) 

6. บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ 

6.1 เป�นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป�นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
6.1.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 
6.1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี�ยนความคิดเห็น

ได้อย่างเต็มที�เป�นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�ายอย่าง
ครบถ้วน 

6.1.3 สรุปมติที�ประชุมและสิ�งที�จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 
6.1.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที�มาจากฝ�ายจัดการ 

6.2 เป�นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป�นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั�งเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

6.3 สนับสนุนให้เป�นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี�ยวกับการต่อต้านการทุจริต
หรือคอร์รับชัน และจรรยาบรรณของบริษัท 

6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ�ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ�ายจัดการตามนโยบายของบริษัท 

6.5 กํากับดูแลให้มีการเป�ดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.6 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที�เหมาะสม 
6.7 กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัท

แต่ละคนเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.8 กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล 

ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื�อนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที� และเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

7. อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื�องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที�ที�กําหนดโดยกฎหมาย 

ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ�งรวมถึงการกําหนดและทบทวน

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี�ยง แผนงบประมาณ
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และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป� แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป�าหมายที�ต้องการของผลการ

ดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป�นไปตามแผนที�กําหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน 

(Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน 

8. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ�งหรือหลายคณะ เพื�อทําหน้าที�สนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที�รับผิดชอบในการพิจารณา

ทบทวนเรื�องต่าง ๆ ที�มีความสําคัญเป�นการเฉพาะ เพื�อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท ซึ�ง

คณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั�งสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตร

ของคณะกรรมการชุดย่อย และเพื�อกําหนดระเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

หน้าที�และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที�คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ในแต่ละป�คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละ

คณะ 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป�นผู้กําหนดนโยบาย

เกี�ยวกับการสรรหา คัดเลือก และกําหนดค่าตอบแทนที�เป�นตัวเงินและที�ไม่เป�นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณา

ค่าตอบแทนนั�น ต้องโปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน 
ในกรณีที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ คณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู้

ปฏิบัติหน้าที�ดังกล่าว 

10. การเป�ดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเป�ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั�งที�เกี�ยวกับทางการเงินและที�

ไม่ใช่ทางการเงิน ให้มีการเป�ดเผยข้อมูลที�ครบถ้วน ตรงต่อความเป�นจริง เชื�อถือได้ สมํ�าเสมอ และทันเวลา ให้

เป�นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ และเป�นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการ

ประเมินประจําป�ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

 

……………………………………………… 

            (นายสนิท   วรป�ญญา) 
          ประธานกรรมการบริษัท 


