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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทั ชิค รีพบับลิค จ ากดั เขา้ใจในบทบาทและเป็นผูน้ าในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน จดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ สามารถแข่งขนั
ไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพฒันาหรือลดผลกระทบดา้น
ลบต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต รอบคอบ เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance)  ตลอดจนติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ ใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษทั  ภายใตก้รอบ
นโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้ น
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้มีกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทัทุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและ  
ความรับผิดชอบและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์และมีความชัดเจนเร่ืองการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

1. จ านวนกรรมการ: ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดจ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมีในการประชุม โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  
5 คน ทั้งน้ีกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระ: คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัเพื่อการเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

3. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการจะดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมี
กระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้ 
โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าในการก าหนดขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมต่อองค์กร รวมทั้งก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยตอ้ง
ก าหนดให้มีความหลากหลาย เช่น ดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ เพศ เป็นตน้ และอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหมี้
กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร 1 คนท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  อีกทั้ งให้
คณะกรรมการชุดย่อยก าหนดหลกัเกณฑ์และทบทวนหลกัเกณฑ์ทุกปี ในเร่ืองการคดัเลือก ฐานขอ้มูลกรรมการ 
กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และก าหนดนิยามความเป็นอิสระท่ีจะใชเ้ป็นคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระไวใ้ห้ชดัเจน โดยใชเ้กณฑท่ี์ก าหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑข์ั้นต ่าและเพ่ิมเติมเกณฑ์ให้สอดคลอ้งเหมาะสม
กบัลกัษณะของบริษทั อีกทั้งใหมี้ความเป็นอิสระจากผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. ประธานกรรมการ: บริษทัมีนโยบายก าหนดใหป้ระธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ
หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้
มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทั สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการใชดุ้ลพินิจในการ
ตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ สนบัสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการเพ่ิมพูนความรู้ในการเป็นกรรมการและปฏิบติัหนา้ท่ี
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กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ ติดตามใหค้ณะกรรมการทุกคณะปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร และเป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดใน
กรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัลงคะแนนเสียงอนุมติัและไม่อนุมติัเท่ากนั 

5. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท: ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

6. หน่วยงานช่วยเหลือคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานช่วยเหลือท่ีท าหน้าท่ี Gate Keepers 
ดงัต่อไปน้ี 

- หน่วยงานก ากบัดูแล (Compliance) และเลขานุการบริษทั ผูท้  าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งรับทราบ และดูแลกิจกรรมของกรรมการ ซ่ึงรวมถึงการจดัหรือ
ใหข้อ้มูลดา้นการฝึกอบรม เพื่อใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ  อีกทั้งประสานงานกบัคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยและฝ่ายจดัการใหมี้การเสนอวาระการประชุมใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีตามกฎบตัรและ
อ านาจการด าเนินการ และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยให้มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั 

- หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ผูท้  าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

3. การด ารงต าแหน่งและการประชุม 

1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ: ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้นพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดเ้ท่ากบัจ านวน 1 ใน 3 
ก็ใหใ้ชจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงกนั  

2. การพ้นจากต าแหน่ง:  กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน

จ ากัดหรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
- ศาลมีค าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
- ออกตามวาระ 

3. ต าแหน่งกรรมการว่างลง: ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ           
ให้กรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็น
กรรมการแทนในประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคล       
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
เขา้ไปแทน โดยมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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4. การด ารงต าแหน่งต่อเน่ือง : มีนโยบายใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกนั เวน้แต่กรณีกรรมการ    
ธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นชอบและคณะกรรมการบริษทัลงมติไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 เห็นวา่
มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะขยายเวลาดงักล่าว และท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัตามเสนอ 

5. จ านวนการประชุม: จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง หรือตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และในกรณีท่ีมีวาระเร่งด่วน ให้เรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ิมเติมได ้เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ
ว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิผล และมีการก าหนดตาราง
ประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปีและแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตั้งแต่ตน้ปีเพ่ือสนบัสนุนใหก้รรมการวางแผนเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ และมีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองเพ่ิมเติม อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน: กรรมการจะให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด าเนินงานของ
บริษทั โดยกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เกิน 5 แห่ง และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูน่อกกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 2 แห่ง และ
เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ิมเติมกรรมการท่านนั้นตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบโดยไม่ชกัชา้  

7. การเข้าประชุมของกรรมการ: กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ   
โดยจะเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปีและกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมได ้จะแจง้สาเหตุการ
ลาใหป้ระธานกรรมการทราบก่อนวนัประชุม และกรรมการทราบวา่ขอ้มูลการเขา้ประชุมในปีท่ีผา่นมาของตนเป็น
ขอ้มูลส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ใชต้ดัสินใจในการเลือกกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

4.  การไม่มผีลประโยชน์ขัดแย้งกบับริษัท  

1. ไม่แข่งขันกับบริษัท: กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรือ
เป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทั ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

2. มีความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ: คณะกรรมการด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั  มีการจัดให้มีรายงานขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล
ทางการเงินของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยมติท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

3. ปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เร่ืองการมีส่วนได้เสีย: ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษทั หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบังคบัของบริษัท ซ่ึงก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นการเฉพาะ                
ให้คณะกรรมการบริษทันั้นด าเนินการให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั
ดงักล่าว ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั กรรมการซ่ึงมีส่วนได้
เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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5. ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. จดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. ก าหนด/ทบทวน วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ นโยบาย และกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทัร่วมกบั
ผูบ้ริหารเพ่ือใหมี้จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั และก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน โดยพิจารณาการน านวตักรรมและ   
เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

3. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั บริษทัย่อยและกิจการท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมี
นยัส าคญัในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการนั้นๆ รวมทั้งควบคุม ก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 
การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่ บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
เป็นตน้ 

4. พิจารณาอนุมติันโยบายเพ่ือสนบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและฝ่ายบริหาร เช่น  หลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อตา้นทุจริต นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั นโยบายเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ของผลประโยชน์ นโยบายเงินปันผล นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั เป็นตน้ 

5. คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน าเสนอ เพ่ือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6. ติดตามการรายงานของฝ่ายจดัการในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และ
สะทอ้นในแผนด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัอยา่งย ัง่ยนื อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 
ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในการพฒันาการด าเนินงาน และในการควบคุมภายในหรือ
บริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

7. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ ตามความเหมาะสม  เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งอาจแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 

8. เลือกตั้ งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการโดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัโครงสร้างและ
ความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ 

9. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ภายใตบ้ทบญัญติัของขอ้บงัคบั
และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
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10. จดัให้มีระบบบญัชี การสอบบญัชี และการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้  และการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
ต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. จดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงานทางการเงิน ดา้นการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงและดา้นการก ากบัการปฏิบติังานท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทั และมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข กรณีท่ีพบ
ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

13. ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน และให้
น าเร่ืองส าคญักลบัมารายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม ่าเสมอ โดยระบุในตารางอ านาจด าเนินการ และ
คณะกรรมการบริหารเป็นผูเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

14. พิจารณาอนุมติั/เห็นชอบงบการเงินงวดไตรมาส หรืองบการเงินประจ าปี รวมทั้งพิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ี
ส าคญัเก่ียวกบับริษทั รวมทั้งดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

15. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนั้นได ้
และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ในคราวถดัไปจดัการ
ประชุม   ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี และประชุมวิสามญัภายใตก้รอบเวลาและเง่ือนไขตามกฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

16. พิจารณากลัน่กรองวาระท่ีตอ้งน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งท าความเห็นใหผู้ ้
ถือหุ้นรับทราบประกอบการเสนอวาระให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา และด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความเรียบร้อย 
โปร่งใส   มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

17. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษทัและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใน
รอบปี ท่ีผ่านมาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อีกทั้งจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และพิจารณาการท ารายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือรายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม โดยให้มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยขอ้มูล
ตามความเหมาะสม 

18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการ
รายบุคคล เพ่ือน าผลประเมินไปใชใ้นการพิจารณาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป รวมทั้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีโครงสร้าง
ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานและการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งเหมาะสม 

19. นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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6. การมอบอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจ
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจ
นั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

2. การมอบอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัรายการ
ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ให้หมายความตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั เวน้แต่เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

                คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน อีกทั้ งให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  และให้กรรมการบริษทัไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามจ านวนซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดอ้นุมติั  

8.  วนัมผีลบังคบัใช้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ี พิจารณาและอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 
และมีผลบงัคบัใชท้นัที 
 
 

 
 

(ดร. ไพบูลย์ เสรีววิฒันา) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
 

 


