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คณะกรรมการของบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) 

และเป็นการเสรมิสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุภาคสว่น รวมถึงการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจึงไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการขึน้ เพื่อระบถุึงขอบเขตหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 
แนวทางปฏิบตัิที่ดีเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ มีบทบาทหนา้ที่ในการก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีการก าหนดเปา้หมาย นโยบาย และทิศ
ทางการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าใหแ้ก่กิจการ และผลตอบแทนจากการลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ภายใต้
ความเชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิเป็นหลกั รวมถึงเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ
ภาคสว่น 

กฎบตัรนี ้จึงจดัท าขึน้เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั มีความเขา้ใจเก่ียวกับ ขอบเขต บทบาท
อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

2. องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง 

2.1 คณะกรรมการบรษิัท มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1) คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยตอ้งมีกรรมการที่
มีความเป็นอิสระ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

2) คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร / กรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกว่า 
3 คน เพื่อความเป็นอิสระในการท าหนา้ที่ และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างพอเพียง โดยตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่
ก าหนด ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ควรเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ดา้นการบญัชีและการเงิน 

3) คณะกรรมการบรษิัทอาจเป็นผูถื้อหุน้ หรือไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทก็ได ้

2.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันี ้

1) ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท โดยผูถื้อหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 
1 เสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

4) ใหค้ณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิัท และในกรณีที่กรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมี
หนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 คณะกรรมการบรษิัท ตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้กบ่รษิทัได ้

3.2 บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการที่มีมหาชนเป็นผุถื้อ
หุน้ ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

3.3 บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท จะตอ้งมีการพิจารณาตามเกณฑก์ารก าหนดองค์
ความรูท้ี่จ  าเป็นส าหรบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ (Board Skills Matrix) อนัประกอบดว้ย ประสบการณใ์น
ธุรกิจ และ/หรือ อตุสาหกรรม คณุวฒุิ ทกัษะ และ/หรือ ประสบการณด์า้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4. กรรมการอิสระ 

4.1  กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่องคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2 ไม่ท าหนา้ที่เป็นผูบ้รหิาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ที่มีอ านาจควบคมุ และเป็นผูซ้ึ่ง
ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในลกัษณะที่จะท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 

4.3 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

4.4 เป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

4.5 ไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจ
ควบคมุบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั หรอืเป็นบคุคลที่มีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มี
ผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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4.6 ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4.7 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวาง การใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็น
อย่างอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

4.8 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

4.9 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 (สอง) ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 (สอง) ปี 

4.10 ไม่มีผลประโยชน ์หรือสว่นไดเ้สียไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบรหิารงานในบรษิัท 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

4.11 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามที่ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

4.12 เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

4.13 สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

4.14 สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระหว่างบรษิัทกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบรษิัทอื่น 
ซึ่งมีผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุม่เดียวกนั 

4.15 สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ เพื่อตดัสินใจในประเด็นที่ส  าคญัของบรษิัท และใหค้วามเห็นอย่าง
เป็นอิสระได ้

4.16 เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์ตลอดจนภาวะผูน้  า และวิสยัทศันท์ี่
จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 

5.1 กรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะ
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แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 (สาม) สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1/3 (หนึ่งในสาม) กรรมการซึ่งพน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

5.2 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

5.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย 

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 (3 ใน 4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

5.5 การลาออกของคณะกรรมการบรษิัท กรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิัทอยู่ ใหย้ื่นใบลาออกแจง้ต่อ
บรษิทัลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณา
แต่งตัง้บคุคลอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 

5.6 กรณีกรรมการลาออกหรือพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้รษิัทแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พรอ้มระบเุหตผุล ทัง้นี ้กรรมการที่ลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุ
ดงักลา่วใหส้  านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ได ้

5.7 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากครบก าหนดตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
เลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้ด ารงต าแหน่งแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 (สอง) เดือน สามารถเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผู้
พิจารณาแต่งตัง้ได ้โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที่
ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน 

6. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

6.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย
ความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 
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6.2 ก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบรษิัท และก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อ
หุน้ 

6.3 ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท ควบคมุก ากบัดแูล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและจดัการของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ผลงาน และ 

ผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัทเทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้ระยะต่อไปของ
ปี 

6.4 ด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนยัส  าคญั ตามคู่มือ อ านาจอนมุตัิของ
คณะกรรมการ 

6.5 จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน การประเมินความเสื่ยง รวมถึงจดัใหม้ีมาตรการบรหิารความเสี่ยง และมีการ
ติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนการก ากบัดแูล ควบคมุ ติดตาม และประเมิณผลการบรหิารความเสี่ยง
ครอบคลมุทกุระบบองคก์ร เพื่อปอ้งกนัมิใหเ้กิดเหตทุี่อาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นในการด าเนินการ 

ใด ๆ ของบรษิัท 

6.6 ประเมินผลงานของฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอ และดแูลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูที่
เหมาะสม 

6.7 ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

6.8 ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้ตลอดจน
ดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

6.9 พิจารณาอนมุตัิการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ การลงทนุในธุรกิจใหม่ ก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิก บรษิัท
ย่อย และการด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ 

6.10 พิจารณา และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ การเขา้ท ารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่จ าเป็นตอ้งพิจารณาอนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้) ของบรษิัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

6.11 ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้สีว่นไดเ้สียของบรษิัท 

6.12 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ โดยใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 
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6.13 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ของบรษิัทอย่างเป็นธรรม 
หากมีสว่นไดเ้สียในสญัญาที่ท  ากบับรษิัท หรือถือหุน้เพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัท หรือบรษิัทยอ่ย ทัง้นี ้ส  าหรบั
รายการที่ท  ากบักรรมการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการ
ท ารายการในเรื่องนัน้ 

6.14 ก ากบัดแูลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ
บรษิัท และประเมินผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักลา่ว เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6.15 รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้
ในรายงานประจ าปีและครอบคลมุในเรื่องส าคญั ๆ ตามนโยบายเรื่องขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษิัท 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.16 มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใด ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
ได ้การมอบหมายอ านาจแก่กรรมการดงักลา่วจะตอ้งไม่เป็นการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้
กรรมการหรือผูม้อบอ านาจจากกรรมการ สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นได้
เสียหรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

6.17 แต่งตัง้กรรมการชดุย่อยเพื่อช่วยดแูลระบบบรหิารและระบบควบคมุภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้
เช่น คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เป็นตน้ 

6.18 จดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัท เพื่อดแูลใหค้ณะกรรมการและบรษิัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยพิจารณาจากบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิัทอยา่งเต็มที่ 

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการบรษิัทควรจดัใหม้ีหรือเรียกประชมุตามที่เห็นสมควร อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการ
ก าหนดวนัประชมุลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละท่านทราบ  

7.2 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
จึงเป็นองคป์ระชมุ 

7.3 ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชมุ 



กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั พ.ศ. 2566 

7.4 ประธานในที่ประชมุจะจดัสรรเวลาใหฝ่้ายบรหิารจดัการไดน้ าเสนอประเด็น ผลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญั และใชด้ลุยพินจิในการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

7.5 องคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 2/3 (2 ใน 3) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 

7.6 การวินิจฉยัชีข้าดใหย้ึดถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมี
สว่นไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีการ
ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเท่ากนั ประธานในที่ประชมุจะเป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าด 

7.7 คณะกรรมการสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้รหิารระดบัสงู หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อ 

ชีแ้จงขอ้มลู ในกรณีที่คณะกรรมการตอ้งการสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม และในวาระที่มีรายการเก่ียว
โยงกนักบักรรมการที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด จะตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณาหรือลงมติ 

7.8 ประธานกรรมการบรษิัท อาจเรยีกประชมุคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได ้ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่  
2 (สอง) คนขึน้ไป รอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน  
14 (สิบสี่) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

7.9 เลขานกุารบรษิัทควรจดัท าวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ เพื่อน าสง่ใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
และผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการลว่งหนา้ ในระยะเวลาอย่างนอ้ย 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้
คณะกรรมการทกุท่านไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนวนัเขา้ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
เรง่ด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือผลประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้
เรว็กว่านัน้ก็ได ้

7.10 เลขานกุารบรษิัทเป็นผูบ้นัทกึ และจดัท ารายงานการประชมุ เพื่อน าสง่คณะกรรมการบรษิัท 

7.11 เลขานกุารบรษิัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7.12 คณะกรรมการบรษิัทแต่ละท่านควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุทัง้หมดที่ได้
จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

8. การรายงาน 

8.1 คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส เป็นปัจจบุนัตาม
ก าหนดเวลา สม ่าเสมอ และทนัเวลา เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูอื่นที่ส  าคญั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบ
ต่อราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ละการตดัสินใจลงทนุของผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุ ผ่านช่องทางแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต ์www.primeroadpower.com โดยเปิดเผย
รายละเอยีดดงันี ้

http://www.primeroadpower.com/
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8.1.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ  
8.1.2 จ านวนครัง้ที่กรรมกาบรษิัทแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 

8.1.3 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรืษัท อย่างนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ  
ด าเนินงานของบรษิัท กลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

9. ค่าตอบแทน 

9.1 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดและอนมุตัิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2/3 (2 ใน 3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

9.2 คณะกรรมการบรษิัทมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ผีลตอบแทนไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบรษิัท 

9.3 ขอ้ความในขอ้ 9.2 จะไม่กระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ
บรษิัทในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท 

9.4 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบรษิัทแต่ละท่านไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

10. การประเมินผล 

10.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการของบรษิัทจะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยมีการแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคล 

2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ 

3) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะใชก้ารประเมินผลการปฏบิตัิงานเป็นขอ้มลูประกอบความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
น าเสนอผูถื้อหุน้ในการพิจารณาวาระการเลือกตัง้กรรมการซึ่งออกตามวาระ 

............................................................................................ 

บันทกึการขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
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คร้ังที ่ วันทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดทีเ่ปลี่ยนแปลง  

1 ครัง้ที่ 15/2562  

วนัที่ 2 สิงหาคม 2562 

จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัท พ.ศ. 2562 

2 ครัง้ที่ 1/2565 

วนัที่ 21 มกราคม 2565 

ปรบัปรุงแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัทโดยก าหนดให้
บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท
จะตอ้งมีการพิจารณาตามเกณฑก์ารก าหนดองคค์วามรูท้ี่จ  าเป็น
ส าหรบัการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ (Board Skills Matrix) 

อนัประกอบดว้ย ประสบการณใ์นธุรกิจ และ/หรือ อตุสาหกรรม 
คณุวฒุิ ทกัษะ และ/หรือ ประสบการณด์า้นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัท
จดทะเบียนปี 2560 และเหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินธุรกจิใน
ปัจจบุนั 

3 ครัง้ที่ 1/2566  

วนัที่ 18 มกราคม 2566 

ทบทวนตามก าหนดเวลา 1 ปี โดยปรบัปรุงรูปแบบของกฎบตัรของ
คณะกรรมการบรษิัท เพิ่ม บนัทกึการขออนมุตัิกฎบตัรของ
คณะกรรมการบรษิัท  

และเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้ 8.1 โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้

8.1.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ  

8.1.2 จ านวนครัง้ที่กรรมกาบรษิัทแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 

8.1.3 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ   
1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ  ด าเนินงานของบรษิัท กลยทุธ์
ระยะสัน้และระยะยาว และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 


