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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก ากบัดูแล
กิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ภายใตน้โยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
และขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมท่ีดี ระมดัระวงัรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 
 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแล
กิจการส าหรับคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีขึ้น โดยน าเอาหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ควบคู่กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมการบริษทัทุกท่านตระหนกัถึงหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ และเป็นผูน้ าในการปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งย ัง่ยนื 
 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ และกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน ทั้ งน้ี 
กรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั้งและจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
 
1. มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้ก าหนดของ

ก.ล.ต. และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ ได้

เป็นอย่างดี มีความทุ่มแทและสามารถอุทิตเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ มี
ภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวติัการท างานท่ีดี 
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3. ปฏิบติัหนา้ท่ีและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ โดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีหนา้ท่ีและอิสระท่ีจะตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็ วิสัยทศัน์ หรือคดัคา้นในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ 
เพื่อบริหารงานของบริษทัให้เป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืน เป็นผูน้ าทางธุรกิจอนัจะยงัประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่การเป็กรรมการดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน เม่ือรวมบริษทัแลว้จะตอ้งไม่
เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน 

5. ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 
กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด และสอดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
ทุกรายให้เท่าเทียมกนั โดยไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
 
กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
 
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ* ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ

ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอ่ืน 

ผูบ้ริหารบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผู ้
มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
2. การแต่งตั้ง วาระด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

2.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
จะตอ้งมีความโปร่งใสชดัเจน  ในการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผา่นหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้รวมถึงบุคคลผูมี้ความเหมาะสมท่ีเสนอ
ใหค้ดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัโดยผูถื้อหุ้นรายย่อยตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีขอ้มูลเก่ียวกับ
ประวติัการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณลกัษณะเฉพาะดา้น 
ท่ีประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นธุรกิจ อุตสาหกรรม การจดัการ บญัชีการเงิน กฎหมาย และก ากบัดูแลกิจการ 
เพื่อใหมี้รายละเอียดเพียงพอท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุน้ 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงจะมี หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ในกรณีท่ีต าแหน่งการรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษมัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการ
จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 
2.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดให้กรรมการบริษทัด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง และเม่ือครบ
ก าหนดออกตามวาระอาจไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้
 
ทั้งน้ี กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัสูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จะพิจารณาจากเหตุผล และความจ าเป็นตามท่ีบริษทัฯ เสนอ และอนุมติัเลือกกรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกิน 9 ปีดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

 
2.3 การพน้จากต าแหน่ง 

2.3.1 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งอาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่ได ้
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชวิ้ธีจบัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากใน
คราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่ท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกได ้ 
 

2.3.2 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือเสียชีวิต, ลาออก, 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ /หรือ 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์, ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก, ศาลมีค าสั่งให้
ออก, เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 

2.3.3 กรรมการท่านใดประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 3 เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดงักล่าวอาจมีผลเร็วกว่า 3 เดือนได ้หากคณะกรรมการ
บริษทัได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออกแล้ว ทั้ งน้ี 
กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

 
2.3.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
3. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 
1. ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 
2. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั และท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั การ

ประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมใหก้ารประชุมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
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3. ร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั ก าหนดวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั โดยดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อใหก้รรมการบริษทั
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และสนบัสนุน
ให้กรรมการไดอ้ภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอม 
โดยค านถึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งครบถว้น มีการสรุปมติท่ีประชุมและท าใหม้ัน่ใจวา่ การตดัสินใจ
ของคณะกรรมการบริษทัไดมี้การน าไปด าเนินการ 

5. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทักับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานกรรมการ
บริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการตามนโยบายของบริษทัฯ 

6. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัฯ รวมทั้งดูแลให้มัน่ใจวา กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี
จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

7. เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง
ฝ่ายเท่ากนั 

 
4. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. พิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี 

2. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ 

4. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

5. ท าการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

6. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ และพิจารณาอนุมติัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

7. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึง
อย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร  
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ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ 
ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี การมอบ
อ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

8. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงรับทราบและพิจารณา
การจดัการบริหารความเส่ียง ควบคุม ก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย  เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการอนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วน
ท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

9. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
อ่ืนตามความเหมาะสม 

10. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

11. อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  พร้อมกบัก าหนดเง่ือนไขใน
การเบิกถอนเงิน หรือท านิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  

12. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

13. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้  าเนินการ 
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14. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

15. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ี
บริษทัฯ ท าขึ้น หรือถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ 

 
5. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจจดัให้มีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี กรรมการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม โดยวาระการประชุมท่ีส าคญัประกอบดว้ย การพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งนโยบายท่ีส าคญั ซ่ึงกรรมการทุก
ท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุม 
 
เลขานุการบริษทั ได้รับมอบหมายให้เป็นผูก้  าหนดวนัประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้และจดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมกบัระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมท่ีชดัเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการไดมี้เวลา
ศึกษาและพิจารณาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วนั ทั้งน้ี ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอใหฝ่้ายบริหารช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของ
เสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ือง
นั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

 
คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรารละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูง
ส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน  
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เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน ทั้งผลการ
ประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการจะถูกจดัเก็บ
ไวท่ี้เลขานุการบริษทั และพร้อมส าหรับการขอเรียกดูขอ้มูล หรือตรวจสอบจากรรมการหรือบุคคลท่ีมีสิทธิ
และมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น  
 

6. การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้ทราบอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งรยงานทางการเงิน และความคืบหนา้
ของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีวาง
ไว ้และหากไม่เป็นไปตามนั้น คณะกรรมการบริษทัจะไดจ้ดัให้มีการแกไ้ข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการแกไ้ขสถานการณ์นั้น พร้อมทั้งการพฒันาเร่ืองนั้นอยา่งต่อเน่ือง  
 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยประเมิน
เป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และ
น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 One Report  
 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัพิจารณาจากหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประกอบกบัสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต เปรียบเทียบกบัการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และสามารถจูงใจให้
คณะกรรมการบริษทัด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้ นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั และพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 
 

8. การพฒันากรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทัหรือใช้
บริการของสถาบนัภายนอก  นอกจากน้ี ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัใหมี้เอกสาร
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และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ
และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 
 

9. การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา  ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 One Report หรือรายงานความ
ยัง่ยืนประจ าปี และการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดย
ฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 56-1 One Report งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  รับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทั้ง ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัในการจดัท าและดูแล  มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

 
กฎบตัรคณะกรรมการฉบบัน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
 
 

  
(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 


