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 กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั  

บริษทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการบรษิัทในฐานะเป็นตวัแทนของผู้ถอืหุ้น มหีน้าที่ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั

และดูแลให้ฝ่ายจดัการบรหิารงานภายใต้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการส่งเสรมิความ

เชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ สาธารณชน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั การก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคับของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดย

ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปในทศิทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มกีารจดัท าวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน แผนกล

ยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะร่วมแสดงความคดิเหน็เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ

ในภาพรวมของธุรกจิร่วมกนัก่อนทีจ่ะพจิารณาอนุมตั ิและตดิตามใหม้กีารบรหิารงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้โดย

จะยดึถอืแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 2.1 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ ในประเทศไทย และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ต้องไม่มคีุณสมบตัิต้องห้ามตามประกาศของ 

ก.ล.ต. เรื่องขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน  

 2.2 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน หรอืควรมไีม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด 

 2.3 ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

 2.3 ให้คณะกรรมการบรษิัทเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิัท ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณา

เหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมหีน้าที่

ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 2.4 การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้จะตอ้ง

มคีวามโปร่งใสและชดัเจน โดยการพจิารณาจะต้องมปีระวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชพีของ

บุคคลนัน้ ๆ โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2.5 สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทั 

 เมื่อบุคคลใดไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเป็นกรรมการ

และน าส่งคู่มอืกรรมการบรษิทั และขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหก้บักรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาท

หน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั และจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการบรษิทัเพื่อใหท้ราบภาพรวมของบรษิทั 
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3. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั 

ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึง่กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจจะ

ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

 ทัง้นี้ นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีง 

5. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลอืก

บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เข้าเป็นกรรมการแทนการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของ

กรรมการบรษิัทผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้มาเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัทีต่นเขา้มาแทน 

4. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 4.1 ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยมกีารก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าหนึ่งปี และอาจมกีารประชุม

วาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น  

 4.2 ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชุม และให้

ประธานกรรมการท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้

ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุม

เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

 4.3 ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษา

สทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมเรว็กว่านัน้กไ็ด้ ทัง้นี้ หากการ

ประชุมในคราวนัน้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้และจดัใหม้กีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรมการกไ็ด ้ในกรณีนี้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนั

และนัดประชุมภายในสบิสีว่นั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ 
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 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างมนีัยส าคญัในเรื่องทีพ่จิารณาต้องออกจากทีป่ระชุมระหว่าง

พจิารณาเรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชี้

ขาดในการประชุมคณะกรรมการ 

5. ขอบเขตหน้าที ่

5.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

5.2 พจิารณาอนุมตั ิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธธ์ุรกจิ และงบประมาณประจ าปี  

5.3 พจิารณาอนุมตั ิแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ  

5.4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยเลือกจากกรรมการของบรษิทั พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร  

5.5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ และ

ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืเสนอต่อทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป  

5.6 พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่มอี านาจผกูพนับรษิทัได ้ 

5.7 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวมอี านาจและ/หรอืภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิ

ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้ 

5.8 พจิารณาอนุมตั ิการท ารายการไดม้า หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าว จะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบเกี่ยวขอ้ง

กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

5.9 พจิารณาอนุมตั ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ 

ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าว จะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

5.10  พจิารณาอนุมตั ิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่าบรษิทัมกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป  

5.11  พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นดว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข)  การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรอืการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ)  การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ)  การเลกิบรษิทั 

(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ)  การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

(ฌ) การอื่นใดทีไ่ดก้ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักล่าว

ขา้งตน้ อาทเิช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ

อ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

6. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

 6.1 เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

   6.1.1 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย 

6.1.2 จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัทุกคนอภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเหน็ได้

อย่างเตม็ทีเ่ป็นอสิระ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างครบถว้น 

   6.1.3 สรุปมตทิีป่ระชุมและสิง่ทีจ่ะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 

   6.1.4 ก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยไม่มกีรรมการบรษิทัทีม่าจากฝ่ายจดัการ 

6.2 เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบับริษัท และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาให้

เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั และดแูลใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามของผู้

ถอืหุน้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

6.3 สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดใีนการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติหรอื

คอรร์ปัชัน่ และจรรยาบรรณของบรษิทั 

6.4 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั 

6.5 ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม 

6.7 ก ากบัดูแลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบรษิทัแต่ละ

คนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

6.8 ก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล 

ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อน าผลไปปรบัปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้

ความสามารถของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย 

7. อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 
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 คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหน้าทีท่ีก่ าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ในการ

ด าเนินงาน แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจ

ประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการด าเนินงาน การติดตามและประเมนิผลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการ การ

แบ่งแยกกจิการ และการเขา้ร่วมทุน 

8. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาทบทวนเรื่องต่าง 

ๆ ทีม่คีวามส าคญัเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยเหลอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัจะเป็น

ผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้สมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย การออกกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย และเพื่อก าหนด

ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบรษิทัจะมกีารพจิารณา

ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทัมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการ

สรรหา คดัเลอืก และก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิและที่ไม่เป็นตวัเงนิ โดยกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ ต้อง

โปร่งใส และเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และทดัเทยีมกบัมาตรฐานของธุรกจิเดยีวกนั ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

10. การเปิดเผยขอ้มลู 

 คณะกรรมการบรษิัท ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบรษิัท ทัง้ที่เกี่ยวกบัทางการเงนิและที่ไม่ใช่

ทางการเงนิ ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเคร่งครดั 

11. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 คณะกรรมการบริษัทจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท  และรายงานผลการประเมิน

ประจ าปีในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฉบบันี้ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564  เมื่อวนัที ่

12 มนีาคม 2564 และก าหนดใหก้ฎบตัรคณะกรรมการบรษิทันี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 มนีาคม 2564  เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

           (นายสนิท  วรปัญญา) 
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