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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลการจัดการของบริษัท ในฐานะผูน้  าในการก าหนดกล
ยทุธน์โยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญั มอบหมาย และติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการ
อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใตห้ลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดย
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทมติคณะกรรมการบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจ  านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนซึ่งได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจกัร  

1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ ( Independent Director) อย่างนอ้ย 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 

1.3 กรรมการบรษิัท อาจเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

1.4 คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บริษัทก็ได้ และใหม้ีการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชมุ การน าสง่เอกสาร
ประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

1.5 การแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทและขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจะด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้จะตอ้งมีความโปรง่ใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวตัิการศกึษา
และประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์น
การตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  
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3. คุณสมบัต ิ

บรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1.1 มีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไม่มีลกัษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือ
หุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.2 เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้

1.3 มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศน ์และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และผูถื้อหุน้
โดยรวม 

1.4 มีความรบัผิดชอบที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของ
บริษัทได้อย่างเต็มที่  ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ (Accountability to 
Shareholders)  

1.5 ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรยิธรรมธุรกิจ 

1.6 กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดังกล่าว
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการของบริษัทและตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

1.7 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท 
และบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบรษิัทและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น 
เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

1.8 กรรมการอิสระตอ้งไม่ท าหนา้ที่บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ที่มีอ านาจควบคุม เป็น
บุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผูซ้ึ่งไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลกัษณะที่จะใหม้ีขอ้จ ากัดในการแสดงความเห็นที่
เป็นอิสระ 
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1.9 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.1 กรรมการบรษิัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

4.2 เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการบรษิัท อาจไดร้บัพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทต่อไปได ้ 

4.3 ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบรษิัทตอ้งหมนุเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน 
ถา้จ านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 สว่นได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วน 
1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อ
คณะกรรมการบรษิัทและน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4.4 นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 3.1 กรรมการบรษิทั จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

4.4.1 ตาย 

4.4.2 ลาออก 

4.4.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะเป็นการตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

4.4.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.4.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่ง 

4.5 กรรมการบรษิัทคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท 

4.6 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง
เขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตน
แทน 
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5. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

5.1 ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสตัยส์ุจริต (duty of 
loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.2 มีหนา้ที่ดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกับการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ
ต่อตา้นการทจุรติ และคอรปัชั่น 

5.3 จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว่้าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความ
เป็นธรรม 

5.4 ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อยเพื่อความ
ยั่ งยืน รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ ฝ่ายจัดการเสนอ และก ากับ
ควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย
ทางการเงินดงักล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผูม้ี ส่วนได้
เสียทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

5.5 ก ากับดแูลใหก้ารจดัท ากลยุทธ ์แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณประจ าปีของบริษัทและ
บริษัทย่อย สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัท และสนบัสนุนใหม้ีการจดัท าหรือ
ทบทวน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกิจในระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี รวมทัง้สนบัสนนุ
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทัง้ก ากับดูแลดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.6 ก ากับดแูลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและควบคมุ (Monitoring and Supervision) การบริหาร และการ
จัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.7 ติดตามผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณที่เก่ียวขอ้ง 

5.8 จดัใหม้ีการท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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5.9 จัดให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดท าและจัดใหม้ีการเปิดเผยงบ
การเงินรวมของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในรอบปีที่ผ่านมาและน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5.10 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดของ  
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

5.11 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เพื่ออนุมตัิ
แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ หรือน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ในกรณีที่ออกตาม
วาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
น าเสนอ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.12 พิจารณา แต่งตัง้ หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ
ชดุย่อย  

5.13 พิจารณา ก าหนด และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

5.14 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบรษิัทย่อยในจ านวนอย่างนอ้ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้
ดลุพินิจที่ชดัเจนใหก้ารออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องส าคญัซึ่งจะตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทและการท ารายการต่าง ๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยขอ้มูล
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

5.15 คณะกรรมการบรษิัทสามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทน
ได ้โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบรษิัท 
และ/หรือบรษิัทก าหนดไว ้ 
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5.16 การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้อาจมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัท
ย่อย ยกเวน้การอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาและอนมุตัิไว ้และเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา้ปกติ 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

5.17 พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน 

5.18 พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
เลขานกุารบรษิัท 

5.19 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงินตามที่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาน าเสนอ รวมทัง้ประเมินผลการท างานและ
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 

5.20 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย และ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

5.21 ด าเนินการใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีระบบงานทางบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบทานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

5.22 พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน 
(Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ใหค้รอบคลุมทั้ง
องคก์รและก ากับดแูลใหม้ีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

5.23 พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามที่
ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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และพิจารณาอนุมัติหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในการเข้าท า
ธุรกรรมระหว่างบรษิัท และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
กรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของ
กฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5.24 ก ากับและดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทและ บริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บังคับและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

5.25 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราว
ถดัไป 

5.26 ดูแลใหบ้ริษัทเผยแพร่ขอ้มูลที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บุคคลผูม้ีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมและตรงต่อเวลา 

5.27 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสินใจที่เหมาะสม 

5.28 ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการรับข้อร้องเรียนและในกรณีมีการชี ้เบาะแส 
(Whistleblower Policy) ใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละช่วงเวลา 

5.29 ดแูลใหฝ่้ายจดัการของบริษัทจดัใหม้ีหน่วยงานผูร้บัผิดชอบงานลงทุนสมัพนัธ์ที่ท  าหนา้ที่ในการสื่อสาร
กบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุม่ รวมทัง้ผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

5.30 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. กำรประชุม 

6.1 คณะกรรมการบรษิัทควรประกาศก าหนดตารางประชมุล่วงหนา้ใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ โดยมี
การประชุมวาระปกติอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้นีอ้าจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระไวล้ว่งหนา้และมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชดัเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ เพื่อพิจารณา 

6.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอโดยเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในรอบปี โดยมี
การเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
แต่ละคนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
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6.3 ในการเรียกประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ก่อนเข้าประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็น
เรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนันดัประชมุ
เรว็กว่านัน้ได ้

6.4 ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมจะ
เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจดัสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา 
กรรมการจะแจง้ต่อที่ประชุมเพื่อรบัทราบ และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ๆ  

6.5 ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรษิัทเป็นผูก้ลา่ว
สรุปประเด็นส าคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พรอ้มทั้งสนับสนุนและเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชมุ 

6.6  ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะก าหนดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมและ
ด าเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนี ้เลขานุการบริษัทตอ้งจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

6.7 ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมีสิทธิขอดหูรือตรวจเอกสารที่เก่ียวขอ้งและขอใหฝ่้ายจดัการ
ที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชมุชีแ้จงขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรกึษาภายนอกได ้

6.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
บริษัทเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุมนัน้ 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานใน
ที่ประชมุ 

6.9 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษัทซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชีข้าด และหากมี
กรรมการคดัคา้นมติดงักลา่ว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชมุ 
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6.10 เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการ
บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้รวมทัง้ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 
ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทฉบบันี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นตน้ไป ตามมติ

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2565 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2565  
 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 
 

  

 


