
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

บริษัท สามารถ เอวเิอช่ัน โซลูช่ันส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ี ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562) 
 



  
สารบัญ 

 

 
หน้า 

1. วตัถุประสงค ์ 1 
2. องคป์ระกอบ 1 
3. คุณสมบติั 1 
4. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 3 
5. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 5 
6 วาระการด ารงต าแหน่ง 5 
7. การประชุม 5 
8. ค่าตอบแทนกรรมการ 6 
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะและรายบุคคล 6 
10. การรายงาน 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น  มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคญัของ   
บริษทัฯ  และก ากบัดูแลการบริหารจดัการให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการไดน้ านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซ่ือสัตย์
สุจริตเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

2.  องค์ประกอบ 
1.  คณะกรรมการบริษทัฯ ให้มีจ านวนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด แต่คณะกรรมการบริษทัฯ ต้อง

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า  5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2.  คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

3.  คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณา
เลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ 

 

3.  คุณสมบัติ 
 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะได้
แจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

3. มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อ
หุน้โดยรวม 

4. เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ   
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่อ 
อีกฝ่ายหน่ึง ตั้ งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยอนุโลม ส าหรับการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
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ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

4.  หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต และดูแลใหก้ารด าเนินงาน

ของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทุกราย  

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ งก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3. ก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจและกลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมา
ใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งก าหนดให้มีการส่ือสารให้ทุกคนใน
องคก์รขบัเคล่ือนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลให้มีการจดัสรร
ทรัพยากร การควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และการติดตามการด าเนินการตามกลยุทธ์ และ
แผนงานประจ าปี 

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ รวมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ ท่ีน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนและอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยซ่ึงได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
พฒันาเพ่ือความยัง่ยืน  

7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ รวมทั้ งติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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8. พิจารณาแต่งตั้ งเลขานุการบริษัทฯ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามดูแลใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9. พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ผูบ้ริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้ งเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

10. จดัให้มีการท างบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือเปิดเผยสารสนเทศ แลว้แต่กรณี ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

11. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมท่ีเสนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

12. จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง
ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  

13. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารจดัการตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่า บริษทัฯ ไดมี้
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

14. มีหนา้ท่ีในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ หรือการท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

15. ก ากบัดูแลให้มีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

16. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
17. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 
18. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บ

การพิจารณาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

19. พิจารณาอนุมติัรายการท่ีเก่ียงโยงกนั (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาโดย 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

20. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทัฯ 

21. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณของบริษทัฯ 

22. ก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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5.   หน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1.    การก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2.    การดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการบริษทัฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมี

จริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3.    การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมี

มาตรการท่ีดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4.    การจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษทัฯ จะอภิปราย

ปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.   การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ 

 

6.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2.  กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
เป็นอย่างยิ่ง และการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้ าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

 

7.  การประชุม 
1.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามรถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หากมีรองประธานกรรมการบริษทัฯ อยู่ในท่ีประชุม ใหร้องประธานกรรมการบริษทัฯ ท า
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัฯ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้น
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษทัฯ ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมและการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่า 
ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

2.   ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัย 
ช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมาก เวน้แต่กรรมการบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
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3.   คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 7 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ และแจง้ให้
กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้
ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมมีการก าหนดวาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ก าหนดให้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ 
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั้น หากกรรมการท่านใดประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมก็
สามารถกระท าได ้โดยการแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
เสนอเพ่ิมเติมในท่ีประชุมในวาระเร่ืองอ่ืนๆ 

 

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และเพียงพอท่ีจะ
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน
ในคณะกรรมการชุดย่อย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้มีการ
เปิดเผยหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ 
 

9.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะและรายบุคคล 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการก าหนดใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือให้มีการ
พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยจะน าผลการ
ประเมินท่ีไดไ้ปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

10.  การรายงาน 
คณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการประเมินการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี 


