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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 

 
1. วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการรวมทั �งสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผู้ถือหุ้น ซึ�งโดยทั �วไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิ ดงันั �น
หน้าที�หลกัของคณะกรรมการบรษิทั จงึแบ่งเป็น 2 ดา้น 

1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื�อให้มั �นใจว่าบริษัทจะดําเนินงานไปใน
ทศิทางที�เป็นประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

2) การติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื�อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรบัผดิชอบผลการดําเนินงานของ
บรษิทั ต่อผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั ยงัมอีํานาจและความรบัผดิชอบตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายขอ้บงัคบัและมตทิี�ประชุมผู้
ถอืหุน้ โดยมรีายละเอยีดที�สาํคญั แสดงไวใ้นหวัขอ้ 5 เรื�องอํานาจหน้าที�ความรบัผดิชอบ 

 

2. องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

1) ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื�อดําเนินกจิการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) 
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดจะต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และ
กรรมการของบรษิทัจะต้องเป็นผูม้คีุณสมบตัติามที�กฎหมายกําหนด และกรรมการบรษิทัจะเป็นผู้ถือหุน้
ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

2) ใหท้ี�ประชุมผู้ถอืหุน้เป็นผู้แต่งตั �งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี� 
(ก) ผู้ถอืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�ง (1) หุน้ต่อหนึ�ง (1) เสยีง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มอียู่ทั �งหมดตาม 2.1 เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลําดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพึงเลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้เป็น
ประธานที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

3) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ�งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที�กรรมการพิจารณา
เหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ รองประธานกรรมการ
มหีน้าที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

 

3. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1) กรรมการบรษิทั ต้องเป็นบุคคลที�มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามซื�อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการดําเนิน
ธุรกจิ และมเีวลาอย่างเพยีงพอที�จะอุทศิความรู้ ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่บรษิทัได ้

2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งต้องไม่มลีกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะได้รบัความไวว้างใจให้บรหิาร
จดัการกจิการที�มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3) กรรมการบรษิทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�นได ้แต่ทั �งนี�ในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้ง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเกี�ยวกับความเป็นอสิระตามที�บริษัทกําหนด และเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนักับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั �น
ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้
 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กําหนดใหก้รรมการ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื�อครบวาระ อาจไดร้บัพจิารณาเลอืกตั �งใหเ้ป็นกรรมการ
บรษิทัต่อไปได ้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั �น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบั
ส่วนหนึ�งในสาม (1/3) และกรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได้ และกรรมการที�
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จ ับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทั หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั มหาชน จํากดั 

หรอืมลีกัษณะที�แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการที�มมีหาชนเป็น
ผู้ถอืหุน้ตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 

4) ที�ประชุมผู้ถอืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุน้ที�ถอืโดยผู้ถอืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5) ศาลมคีําสั �งใหอ้อก 
 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนั �นจะมผีลนับแต่วนัที�ใบลา

ออกไปถงึบรษิทั 
ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคล

ซึ�งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจํากดัหรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ั �นจะเหลอื
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงั
เหลอือยู่ของกรรมการที�ตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

 
5. ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 

ปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถอืหุน้ด้วย
ความซื�อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั 
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1) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสมํ�าเสมอ ดําเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีารเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไดม้าตรฐาน 

2) กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงานของบรษิทั  
3) พจิารณาอนุมตัผิงัอํานาจอนุมตั ิ
4) กํากบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ 
5) พจิารณาอนุมตัิการลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผู้ประกอบการรายอื�น 
6) รบัผิดชอบในการจดัทํารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7) แต่งตั �งคณะกรรมการบรหิาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที� และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรหิาร 
 

ทั �งนี� กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื�นใดซึ�งมีหรืออาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสยี หรอืความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื�นใดกบับรษิทั ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น 

นอกจากนั �น ในกรณีต่อไปนี�จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ถอืหุน้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั �งหมดหรอืบางส่วนที�สาํคญั 
(ข) การซื�อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื�น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททั �งหมดหรอืบางส่วนที�

สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�น
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 

6. การประชุม 

1) กําหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อย 4 ครั �งต่อปี โดยกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจมกีารประชุม
วาระพเิศษเพิ�มตามความจําเป็น 

2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกําหนดวาระการ
ประชุม 

3) เลขานุการบริษัท ทําหน้าที�จ ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไปใหก้รรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื�อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อน
เขา้ประชุม 

4) ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม มีหน้าที�ดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอสําหรบักรรมการที�จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที�สําคญั โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 

5) ในการประชุม กรรมการผู้ที�มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรื�องที�พิจารณาต้องออกจากที�ประชุม
ระหว่างพจิารณาเรื�องนั �นๆ 

6) การลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขา้งมากและหากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าว ใหบ้นัทกึคําคดัคา้นไวใ้นรายงานการ
ประชุม 



 

4 
 

7) ในการพจิารณาเรื�องหนึ�งเรื�องใด กรรมการมสีทิธิขอดูหรอืตรวจเอกสารที�เกี�ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบรหิารที�
เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมชี�แจงขอ้มูลเพิ�มเตมิ 

8) เลขานุการบรษิัท ทําหน้าที�ในการจดบนัทกึและจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั จดัเกบ็รายงาน
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนันสนุนตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าที�ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั �งประสานงานกับผู้ที�เกี�ยวข้อง 
 

7. องคป์ระชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมกีรรมการบรษิัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
บรษิทัทั �งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้
ในกรณีที�มรีองประธานกรรมการบรษิทัอยู่ใหร้องประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานที�ประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธาน
กรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั �นหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ�งมาประชุมเลือก
กรรมการบรษิทัคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม การวนิิจฉัยชี�ยาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรษิัทซึ�งมสี่วนได้เสยีในเรื�องใด ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูช้ี�ขาด 
 
 
 


