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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตุประสงค์ 

คณะกรรมการของบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจ
ของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 
เพื่อสร้างมูลค่าใหก้บักิจการ และเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ให้กบั 
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ดงันั้น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษทัเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

2.2 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              
ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551")  

2.4 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ีตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") ประกาศก าหนด 
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2.5 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทัก็ได ้

2.6 บริษทัมีนโยบายก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัเป็นกรรมการอิสระ และจะตอ้งไม่เป็นบุคคล
คนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ
และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ งต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ี
จะมีมติแต่งตั้ง  

3.4 กรรมการตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษทัท าขึ้นไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมถึงอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
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(1) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และหนังสือนัดประชุม      
ผูถื้อหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าดว้ยระยะเวลาพอสมควร และ
ตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

(2) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็นการประชุม      
เต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคญั รายการท่ีมีนัยส าคญัควรรวมถึง รายการไดม้า
หรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์น          
ท่ีส าคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของ    
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการบริษทัเป็นตน้ 

(3) จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมติั 

(5) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุม
ก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคัญ       
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(7) บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนกบับริษทัย่อย หรือ 
บริษทัร่วม ไดแ้ก่ 
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7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงได้ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการท่ีได้รับ           
มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยนั้น  

7.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ     
อยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ติดตามดูแลให้บริษทัย่อยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

7.4 หากเป็นกรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ
ท ารายการส าคญัอ่ืนใดนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก ากับดูแลให ้   
บริษทัย่อยปฏิบติัตามกลไกก ากบัดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
รวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกบั
การท ารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดียวกนักับท่ีบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี 

(8) พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร     
ในบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการ
ควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม เพื่อแสดงว่าบริษทั       
มีกลไกการก ากับดูแลบริษทัย่อยตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตามท่ีไดมี้การแกไ้ข 

(9) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ี ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง  

ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให ้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากับบริษทัหรือบริษทัย่อย     
(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ     
ในเร่ืองใดการมอบหมายดังกล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

(10) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ  
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจ    
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความจดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกบับริษทั หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข
การคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ /หรือประกาศ อ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซ่ึ งเป็นส่วนได้เสียท่ี เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  ห รือบ ริษัทย่อย                   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(12) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดขึ้ นเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จ                
ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึง     
ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือ
ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญัต่อบริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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(14)  กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าว      
มีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมในลกัษณะ    
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง               
ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

5.1 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา      
ท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น 

5.2 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึง
ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้วิธี    
จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และ
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

5.3 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
• ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้น       

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้น  
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบดว้ยก็ได้ 
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5.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

6. การประชุม 
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ซ่ึงตามปกติก าหนดให้จดัขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ      
ถ้าต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการผูจ้ดัการ
เป็นผูเ้รียกประชุมแทน ถา้กรรมการผูจ้ดัการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการอาวุโสตามล าดบัท่ี
คณะกรรมการก าหนดไวเ้ป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  

 ในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนัดประชุมโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุม  
ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การจดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้  

 ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนันดัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเช่นวา่นั้น 

6.2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

6.3 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก โดยกรรมการ  
คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั 
เวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสถานท่ี ท่ีประชุมนั้ นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้ าหนดสถานท่ีท่ีประชุม ให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่
ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 
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6.5 เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีในการจดบันทึกและจดัท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน      
14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของ
กรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น  

 

 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 
        (ลงลายมือชื่่อ................................................กรรมการ) 
                                  (นายปลิว  ตรีวิศวเวทย)์ 

 


