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กฎบัตร 
คณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัท  เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะตวัแทนผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำร

บริหำรจดักำรงำนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมีกำรก ำหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำให้แก่กิจกำร รวมทั้งสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใต้
ควำมเช่ียวชำญและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลในกำรสร้ำงเสริมควำมเช่ือมัน่
ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์
สุจริต และระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งต้องปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ดงันั้น กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรของบริษทัเข้ำใจบทบำท 
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และแสดงไดว้ำ่จะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส  ซ่ึงโดยทัว่ไป คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะมอบหมำยให้ฝ่ำย
บริหำรเป็นผูป้ฏิบติั   ดงันั้นหนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำร จึงแบ่งเป็น 2 ดำ้นหลกั คือ 

1. กำรก ำหนด วิสัยทศัน์  พนัธกิจ นโยบำย  และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทัฯ  เพื่อให้มัน่ใจวำ่ บริษทั
ฯ จะด ำเนินงำนไปในทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในระยะยำว 
ภำยใตค้วำมเช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินกำร 

2.  กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรเพื่อตรวจสอบ
ถ่วงดุลและรับผดิชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้ 

2. องค์ประกอบกรรมกำรบริษัท  
 2.1 คณะกรรมกำรบริษทัไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหน้ของบริษทั 
 2.2  จ  ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก ำหนด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวำ่ 9 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 4 คน หรือหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แลว้แต่
จ ำนวนใดจะสูงกวำ่) จะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระโดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุม
ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทำงกำรเงินและกำรบริหำร
กิจกำร อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑคุ์ณสมบติักรรมกำรอิสระท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(“ประกำศ ทจ 28/2551”)  
              2.3  จ  ำนวนกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรตอ้งไม่เกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  
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 2.4    คณะกรรมกำรบริษทัอำจพิจำรณำกรรมกำรอิสระคนหน่ึงข้ึนด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
บริษทั 
 ทั้งน้ี คุณสมบติั และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยเร่ืองขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of 
Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

3. คุณสมบัติกรรมกำรบริษัท 
 (1)  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำย

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึง
กำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด 
  (2)  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  มีควำมเป็น
อิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) และ
สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงท่ี มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมท่ี
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ แสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมได้โดยอิสระ มีประวติักำร
ท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม 
 (3)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจพลงังำน วิทยำศำสตร์ กำรบริหำร
รัฐกิจ วศิวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรตลำด กำรเงิน และกฎหมำย 
   (4)ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 
   (5) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ
บริษทั หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักับ
กิจกำรของบริษทัไม่วำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
    (6)  กรรมกำรตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัท ำข้ึน ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

 
4.  หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทัและ
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ฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน และดูแลใหมี้ระบบงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่วำ่กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัด ำเนินไปในลกัษณะ
ท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยและจริยธรรม 
 กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั และมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (Code of ethics or 
statement of business conduct) 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร  มีดงัน้ี 
 4.1. อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบต่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยนื 

4.1.1 ก ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกั (Objective) ครอบคลุมถึง เป้ำหมำยและแนวคิดหลกั
ขององคก์ร (Control Idea) และเป้ำหมำยในระยะสั้น แนวคิดหลกัขององคก์รสำมำรถสะทอ้น
ในรูปแบบของวิสัยทศัน์ หลกักำร และรูปแบบธุรกิจท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรให้เป็นไปเพื่อ
ควำมย ัง่ยืน มีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพฒันำ ลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

4.1.2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน  และพิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณ 
ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำย ให้สำมำรถ
แข่งขันได้ มีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบทั้ งในระยะกลำง และระยะยำว 
สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

4.1.3  ติดตำม ประเมินผล ก ำกบัดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำ
ปำนกลำง และ/หรือประจ ำปีของกิจกำรวำ่สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย
หลกัของธุรกิจ สร้ำงคุณค่ำใหท้ั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

4.1.4 สนบัสนุนใหมี้กำรน ำนวตักรรม และเทคโนโลยมีำใชใ้นกิจกำรอยำ่งเหมำะสม และปลอดภยั 
4.1.5 มีหน้ำท่ีดูแลให้กรรมกำรทุกคน และผูบ้ริหำรปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั 

(Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4.1.6 สร้ำงและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงใน
ฐำนะผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

4.1.7 เข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชัดเจน 
ติดตำมดูแลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

4.1.8 ก ำหนดหลกักำร นโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำน อำทิเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง นโยบำยลงทุน
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จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้มูล กฎบตัร ขอ้บงัคบับริษทั 
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.1.9 ก ำกับดูแลกิจกำร ตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจกำร
เป็นไปเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

4.2.  อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบต่อกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
 4.2.1 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั 
รักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

4.2.2 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 
4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั รวมถึงกำรจดัส่งเอกสำรเชิญประชุมผู ้
ถือหุน้ 

4.2.3  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบกำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ
บญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภำยหลงั มีกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4.2.4  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้
มีควำมถูกตอ้งเพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผำ่นมำไดต้รงต่อควำม
เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี รับรองโดยทั่วไป และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำและ
อนุมติั 

                  4.2.5  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย  
กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรบริหำรจดักำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั  พร้อมทั้งแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณประจ ำปี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของบริษัท โดยพิจำรณำถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำร
ด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม 

                     4.2.6 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งก ำหนดและควบคุมดูแลใหฝ่้ำยบริหำร ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้เป็นส ำคญั 

                      4.2.7 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดักำรบริษทัให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและควำมถูกตอ้งใน
สังคม  เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ  และตำมระเบียบท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งจดักำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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                      4.2.8 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีอ ำนำจแต่งตั้ง ฝ่ำยจดักำร เพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำร รวมถึง
ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

                      4.2.9 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดักำรแต่งตั้ง กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อบริหำรควบคุมดูแลกิจกำร
ทั้งปวงของบริษทั รวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม ตลอดถึงกำร
ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง จดัใหมี้แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับ
ผูบ้ริหำรระดงัสูง และติดตำมดูแลใหมี้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีเหมำะสม 

  4.2.10 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกำรให้คุณให้โทษแก่กรรมกำรผูจ้ดักำรโดยกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร 

4.2.11 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมี
ประสิทธิภำพเพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.2.12 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งพิจำรณำและมีมติอนุมติักำรแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขำ้เป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม รวมถึงกำรก ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
บริษทัเขำ้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษทัมีกลไกกำรก ำกบัดูแล
บริษทัย่อยตำมท่ีก ำหนดในประกำศท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตำมท่ีไดมี้กำรแกไ้ข 

4.2.13  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ต้องพิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนด ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี 
ตลอดจนค่ำตอบแทน ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

4.2.14  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัท ำกฎบตัร นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของ
บริษทัฯ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคน ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

4.2.15  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัฯ เพื่อให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย และ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรและบริษทัฯ ปฎิบติั
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

  เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ก่อน ทั้งน้ีเร่ืองท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ให้กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น 
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      (ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
      (ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
      (ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
      (ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
      (ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
      (จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบริษทั 
      (ฉ) กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำย ว่ำดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้   

5. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
5.1 กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซ่ึงอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีท่ี
กรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสำม ก็ให้ใช้จ  ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงใน
สำม โดยกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งอำจไดรั้บกำรเลือกตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

5.2 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเป็น
กรรมกำรอิสระในกรณีปกติโดยทัว่ไปไม่ควรเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร 

5.3  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้ต ำแหน่ง เม่ือ 
 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/

หรือกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อ

หุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ศำลมีค ำพิพำกษำหรือมติใหอ้อก 
5.4 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี
ใบลำออกไปถึงบริษทั  กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษทัมหำชน
ทรำบดว้ยก็ได ้

5.5  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำร
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด และ/หรือ
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำว
ถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

6. กำรสรรหำ และเลือกตั้งกรรมกำร 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร จะ

พิจำรณำรำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลกัเกณฑต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน 
โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุน้ 

ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวม
ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง
เบ้ืองตน้ก่อนน ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีผำ่นกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้นสุดทำ้ย โดยคณะ
กรรมกำรฯจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเสนอช่ือต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  

7.  กำรปฐมนิเทศกรรมกำรทีไ่ด้รับแต่งตั้งใหม่ 
เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 

โดยจดัให้มีกำรบรรยำยสรุป วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัโดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจดั
ใหมี้เอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั 
หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญั 
ไดแ้ก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 
อ ำนำจอนุมติั และขอ้ห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบำทและหน้ำท่ี
ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 
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8. กำรประชุม 
 1. จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 
กฎหมำยมหำชน และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยำ่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี ทั้งน้ีในแต่ละปี
จะตอ้งมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อย่ำงน้อย 1 คร้ังท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุม   
กรรมกำรมีหน้ำท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถด ำเนินกำรประชุมระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็นได ้   

2. มีกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ล่วงหนำ้ก่อนวนั
ประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั และคณะกรรมกำรสำมำรถขอขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ำกกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษทัได ้หรือให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ประชุมเพื่อช้ีแจงคณะกรรมกำรในกรณีท่ีตอ้งกำรขอ้มูล
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม อีกทั้งก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุม
ได ้ 

3. ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูร่้วมกนัพิจำรณำเสนอ
เร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสม 

4. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดใ้ห้คณะกรรมกำร
บริษทัฯ ท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

5.  ในกำรประชุมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำตอ้งออกจำกท่ีประชุม
ระหวำ่งพิจำรณำเร่ืองนั้นๆ  และจะตอ้งงดแสดงควำมเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

6.  มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด   ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดองค์
ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด 

7.  บริษทัจะมีกำรบนัทึกกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อสำมำรถให้กรรมกำรผูถื้อหุ้นหรือผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้ 

  9.  คณะกรรมกำรชุดย่อยทีแ่ต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
       คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อช่วยศึกษำและกลัน่กรองงำนต่ำงๆ เฉพำะ
ดำ้น ดงัน้ี 
      บริษทัฯ มีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบดว้ย 

คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
คณะกรรมกำรลงทุน 
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10. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
      เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรจดัท ำแบบ 
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของกำรประเมิน
รำยบุคคล (โดยตนเอง) และกำรประเมินรำยคณะ ซ่ึงอ้ำงอิงจำกแบบประเมินของสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และแบบประเมินของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลกำรประเมินจะ
น ำมำใชเ้ป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ี ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ และน ำผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำร ตลอดจนน ำขอ้เสนอแนะน ำมำปรับปรุงกบัพฒันำกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 
 
  ประกำศ ณ วนัท่ี 10 ตุลำคม 2560 
 
 
        (นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
             ประธำนคณะกรรมกำร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


