
 
 

 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนมีหน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลการบริหารจัดการบริษัท และติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้

มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

2. องค์ประกอบ  

2.1   คณะกรรมการบริษัท ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2.2   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวนอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2.3   คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ

ฉบับนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.4   คณะกรรมการบริษ ัทจะเลือกตั ้งกรรมการคนหนึ ่งเป็นประธานกรรมการบริษ ัท ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกตั้งกรรมการบริษัทหนึ่งคนหรือหลายคนเป็น

รองประธานกรรมการบริษัทก็ได้  

2.5   บริษัทมีนโยบายก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

กับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน  

2.6   ให้เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ

มอบหมายเป็นอย่างอื่น 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  

3.1   กรรมการ 

3.1.1  กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ

ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ 

3.1.2  กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็น

ผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.1.3  กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ

บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

 



 
 

 

3.1.4  กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการใน

บริษัทอื่นดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไป

ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 

3.2  กรรมการอิสระ 

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องก าหนด ดังนี้ 

3.2.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย   

3.2.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่

กรรมอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท 

3.2.3  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

3.2.4  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู ้ม ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที ่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า  2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่

กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที ่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 



 
 

 

3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่

มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.2.7  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.2.8  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

3.2.9  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

บริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

กรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปล่ียนแปลง

ไปทุกประการ ภายหลังได้ร ับแต่งตั ้งให ้เป็นกรรมการอิสระอาจได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

 

4. การแต่งต้ัง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1  การแต่งต้ังกรรมการ 

4.1.1  การแต่งตั ้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท  และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ รวมถึง

ต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึง

คุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ที่เพียงพอ

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

4.1.2  กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดย 

มติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก 

เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาด 

4.1.3  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ง

กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะ

อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการ

แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

 



 
 

 

4.2  วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.2.1  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

4.2.2  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ

สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

บริษัทต่อไปได้ 

4.2.3  กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ

บริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้น สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

4.3  การพ้นจากต าแหน่ง 

 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.3.1 เสียชีวิต 

4.3.2 ลาออก 

4.3.3  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4.3.5 ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและวัตถุประสงค์

ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1  ปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 

ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

ความระมัดระวัง (Duty of Care) ความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

5.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ และอ านาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน าเสนอ 

รวมถึงก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

จัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณ

ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลุ

กลยุทธ์ และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย 

5.4  ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงาน

ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่

เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน

ภายหลัง 



 
 

 

5.5  จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดง

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และ

ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ก่อนที่จะน าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 5.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนที่

เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.7  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และ

ต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท 

5.8  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ

เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึง รายการ

ได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขาย

ทรัพย์สินที่ส าคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการ

บริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของกิจการบริษัท เป็นต้น 

5.9  ก ากับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย อาทิ การท ารายงานที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญ เป็นต้น  

5.10  ก ากับดูแลมิให้เปิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกรรม

ใดๆ ที่ท ากับบริษัท หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้

กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ 

และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัท

ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว 

5.11  ก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินงานตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอยธุรกิจของบริษัท อย่าง

ถูกต้องสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด รวมถึงจัดให้บริษัทด าเนินธุรกิจที่ไม่มีพฤติกรรม

สนับสนุนการคอรัปชั่น (Corruption) โดยให้หลีกเล่ียงการท าธุรกรรมที่มีความเส่ียง ที่อาจก่อให้เกิดการ

หาผลประโยชน์ทางอ้อมได้ และก าหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทมีการทุจริตและ

คอรัปชั่น        

5.12  ก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะท าได้ตามความเหมาะสม โดยให้ก าหนดวิธีการท างานที่ไม่สร้าง

ความเดือนร้อนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย 

5.13  ก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการ

ของวงจรธุรกิจ โดยให้ค านึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผู้ขายสินค้า (Supplier)  ผู้ซื้อสินค้า (Customer) 

และ ผู้แข่งขัน (Competitor) 



 
 

 

5.14   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 

และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัท

ว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากออกตามวาระ และอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

5.15   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดตามความเหมาะสม

และจ าเป็น และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

5.16   พิจารณาก าหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงมีอ านาจในการแต่งต้ัง

คณะกรรมการผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม พร้อม

ทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ 

      ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ

หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 

5.17   มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้  

 ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามที่กล่าวนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้

บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความจัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ตามที่ก าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญ

ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

5.18   พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. การประชุม 

6.1   จ านวนครั้งการประชุม 

       คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความ

จ าเป็น 

6.2  การเรียกประชุม 

6.2.1 ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวัน เวลา 

สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 

และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

6.2.2  ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการก าหนดวันนัดประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

6.3  ผู้เข้าร่วมประชุม 

6.3.1  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

6.3.2 ให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

6.3.3  คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ

บริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

6.3.1  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการร่วมด้วย 

6.4  การลงคะแนนเสียง 

6.4.1  มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชี้ขาด 

6.4.2  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

6.5  การบันท าการประชุม 

       ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมให้

แล้วเสร็จภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 
 

 

7. การรายงาน 

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท ารายงานทางการเงินโดย

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

8. ค่าตอบแทน 

8.1   บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

อนุมัติ 

8.2   กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ง

อาจก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะ ให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม

ระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้อง

ไม่กระทบกระเทือนสิทธิในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทฯ  

8.3   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดแย้งกับการด ารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก าหนด 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้อนุมัติโดยมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื ่อ วันที่ 20 

มีนาคม 2561  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561  เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 (นายสมชาย   ศิริสมฤทัย) 

  ประธานกรรมการ 

บริษัท บิลท์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 


