
 

บริษทั ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

 

กฎบตัรน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบัของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) รวมทั้งบริษทัย่อย

รับทราบและถือปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั 

 

1)   วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น เป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั 

ตลอดจนกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่า

ใหก้บักิจการ และเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ระยะยาว  

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประกาศไวใ้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความเจริญกา้วหน้า ความมัน่คงของบริษทั และเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษทั จึงกาํหนดนโยบาย

ในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางท่ีกรรมการบริษทั พึงใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไว ้ดงัน้ี 

1.กาํหนดวิสัยทัศน์  พนัธะกิจ  ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทั จะ

ดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2. ติดตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ต่อผูถื้อหุน้ 

3. มีอาํนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี

รายละเอียดท่ีสาํคญัแสดงไวใ้นเร่ือง บทบาท  อาํนาจ หนา้ท่ี ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 

2)   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย กรรมการของ

บริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย1 ใน3 ของกรรมการทั้งหมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

3. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

4. การเลือกตั้งกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้กาํหนดของกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

จะตอ้งมีความโปร่งใสชดัเจน ในการสรรหากรรมการบริษทัโดยดาํเนินการผ่านกระบวนการในการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  



3) คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

 

  บุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูซ่ึ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน

การทาํงานในหนา้ท่ีของตน และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยห์รือตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการบริษทัฯจากผูถื้อหุ้น ตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด 

2. มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หรือดา้นการเงินการบญัชี การบริหาร หรืออ่ืนๆท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีประสบการณ์ทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีสาํคญัๆและในการทาํหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์

ของบริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีจาํเป็นหรือมี

เหตุสุดวสิยั 

4. เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีการกาํหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตาม

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

  

สาํหรับการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. โดยให้บริษทัได ้กาํหนดนิยามของ  “กรรมการ

อิสระ” วา่จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นั้น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือไม่เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์



ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วน

ผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมหรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง

การเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการของผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อน

ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

4)  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

              กรรมการบริษทั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบวาระอาจไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งใหเ้ป็น

กรรมการบริษทัต่อไปได ้ 

             ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง

ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่

ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งในกรณีต่อไปน้ี 

                           (1)   ตาย 

                           (2)   ลาออก 

                           (3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

                           (4)    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

                             (5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 



                              กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษทักรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ ในกรณีท่ี

ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

                   5).ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ลความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

1.) บริหารจดัการบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษทัฯ 

2.) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหาร

และการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายและ

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรือเลิกบริษทั การขาย หรือ

โอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของ

บริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง

กาํไรขาดทุนกนั การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ

หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด 

3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งกรรมการและ/หรือผู ้บริหารจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็น

คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีบริหารจัดการบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร 

4.) คณะกรรมการบริษทัฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจดงักล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบ

อาํนาจให้กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ 

การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีกรรมการอิสระหรือ



กรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็น

กรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบอาํนาจนั้น ตอ้งบนัทึกความเห็นชอบของกรรมการดงักล่าวใน

รายงานการประชุมให้ชดัเจน ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้

ผูรั้บมอบอาํนาจสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็น

การอนุมติัรายการปกติท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจการคา้โดยทัว่ไป 

5.) พิจารณาอนุมติัในการนาํสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือไปเป็นประกนั หรือเขา้

คํ้าประกนัใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัแก่บริษทัฯ 

6.) พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 

7.) พิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจภายในบริษทัฯ 

ทั้งน้ี สาํหรับรายการท่ีกรรมการบริษทัฯ หรือ ผูรั้บมอบอาํนาจ หรือ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบ

อาํนาจ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 

 

6). การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

1.คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 คร้ัง  และอาจมีการประชุม

วาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกาํหนด

ระเบียบวาระการประชุมท่ีชดัเจน 

2. ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบกาํหนดวาระ

การประชุม 

3. เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีจดัส่งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อยา่งครบถว้น

เพียงพอให้คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการเพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอ    

4.  ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานในท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูและจดัสรรเวลา และ เปิดโอกาสให้

กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มท่ี  และในการประชุมได้เชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม  เพ่ือช้ีแจง้ขอ้มูลหรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเพ่ือประกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษทั   

5. การลงมติในแต่ละวาระให้ใช้เสียงข้างมาก นอกจากน้ีในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม

คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

6. เลขานุการบริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็นระบบซ่ึงสามารถตรวจสอบและอา้งอิงไดต้ลอดเวลา  

 



            7). องค์ประชุม 

 

         ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุมได ้ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ในกรณีท่ีมีรอง

ประธานกรรมการบริษทัอยูใ่หร้องประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นประธานแทนในท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงซ่ึงมาประชุม

เป็นประธานในท่ีประชุม การลงคะแนนเลือกกรรมการบริษทัเป็นประธานในท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีมาประชุม 

      กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษทัซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธ์ิ

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมช้ีขาด 

 

9)   การประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินผลคณะกรรมการบริษทั จดัให้มีข้ึนทุกปี โดยผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการจะนาํไปใช ้

เพ่ือการปรับปรุงการปฎิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละปีและเพ่ือให้การทาํงานของคณะกรรมมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวตัถุประสงค ์  

 

 อนุมติัตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560   เม่ือวนัท่ี  15  ธนัวาคม 2560 

 

 

          …............................................                    …............................................   

         (นายบุญชยั   ปัณฑุรอมัพร)                       (นายวโิรจน์  ธนาลงกรณ์)  

           ประธานกรรมการบริหาร                        ประธานกรรมการบริษทั 

 


