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1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบำทหน้ำที่ส ำคญั

ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคัญ
ของกิจกำรเพื่อ สร้ำงมลูค่ำให้กบัองค์กร ภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและให้องค์กรบรรลเุป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกับรรษัทภิบำลและควำมผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ จึง
มุ่งเน้นให้กรรมกำรทุกท่ำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบ ต่อสงัคม ชมุชนและส่ิงแวดล้อมเป็นส ำคญั  

ดงันัน้ กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีวตัถุประสงค์ให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อ    
ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย และปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

 

2. องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
2.2 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดแต่ต้อง    

ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรอิสระตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนดไว้ 
2.3 คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ

ก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก ำหนด
ไว้ ซึง่คณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละชดุ จะปฏิบตัิหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ท่ีก ำหนด และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
และรับทรำบ 

2.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำตำม
เห็นสมควร อำจจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ 

2.5 บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำร จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ (“กรรมกำรผู้จดักำร”) 

2.6 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้   
ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

3. คุณสมบัติของกรรมกำร  
3.1 กรรมกำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
3.2 กรรมกำรต้องมีควำมซื่อสตัย์สจุริตและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
3.3 กรรมกำรต้องสำมำรถระบแุละจดักำรกบัควำมเส่ียงที่ส ำคญัของบริษัทฯ 
3.4 กรรมกำรต้องมีควำมทุ่มเทและอทุิศเวลำให้กบังำนท่ีรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ 
3.5 กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพกิจกำรอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบริษัทฯ หรือ

เข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีสภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอื่นก็ตำม เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

3.6 กรรมกำรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกับดูแลบริษัทฯ และกรณีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
จะต้องมีคณุสมบตัิตำมที่บริษัทฯ และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนดด้วย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

3.7 กรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
กรรมกำรทกุคนปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัท 

 

4. วำระของกรรมกำร 
4.1 กรณีมีกำรเลือกตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะเลือกตัง้อย่ำง

โปร่งใสและชดัเจนในกำรเลือกตัง้ โดยพิจำรณำประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ/วิชำชีพของบคุคลนัน้ รวมถึง
คุณสมบตัิและกำรไม่มีลกัษณะต้องห้ำม โดยยึดถือควำมซื่อสตัย์สจุริตเป็นส ำคญั โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ 
เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4.2 ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออก
จำกต ำแหน่ง และกรรมกำรท่ีจะต้องออกในวำระนีอ้ำจเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได้อีก  ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนนัน้ให้จบัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออก
จำกต ำแหน่ง นอกจำกพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว  
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4.3 กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อเสียชวีิต ลำออก ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษทั
มหำชนและ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

4.4 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

4.5 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบคุคล
ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

 
5. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัท  

 
5.1 ประธำนกรรมกำร 

บริษัทแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทฯ และกำรบริหำรงำน แยกออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน 
ประธำนกรรมกำร กบักรรมกำรผู้จดักำร จึงเป็นคนละบคุคลกนั โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำท ดงันี ้

1) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุ และส่งหนงัสือนดัประชมุให้แก่กรรมกำร 
2) เป็นประธำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้น และควบคุมให้กำรประชุมมีประสิทธิภำพ 

เป็นไปตำมระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ 
3) เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 

ควำมรับผิดชอบและตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
5) ดแูล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่นๆ ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ที่

ก ำหนดไว้ 
6) เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สองฝ่ำย

เท่ำกนั 
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5.2 คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ดงันี ้
1) ดแูลและก ำหนดนโยบำยที่ส ำคญัของบริษทัฯ ได้แก่ นโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยทำงด้ำนกำรเงนิ กำร

ระดมทนุ กำรบริหำรเงินทนุ นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงและนโยบำยต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 
2) ดูแลและจดักำรบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้

ถือหุ้นและมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท โดยในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต 

3) พิจำรณำและอนุมตัิในเร่ืองที่ส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน โครงกำรลงทนุ และงบประมำณของบริษัทฯ 

4) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท และก ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ 
พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5) จัดให้มีระบบบัญชี ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

6) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆของบริษัท และมีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั
รวมถึงติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

7) จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ก่อนที่น ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) ก ำกบัดแูลและจดัให้มีกลไกก ำกบัดแูลไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ 
9) พิจำรณำและอนุมัติ รวมถึงให้ควำมเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มี

นัยส ำคัญต่อบริษัทฯ และกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือข้อบงัคบัก ำหนด 

10) สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท 
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11) พิจำรณำและก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู โดยพิจำรณำจำกผลงำน
ในอดีต คณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เป็นต้น 

12) พิจำรณำจ ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำและอนมุตัิ 

13) แต่งตัง้กรรมกำรบริหำร และแต่งตัง้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเป็นกรรมกำรผู้จดักำร 
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร 

14) สรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ขอบเขต
อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย 

15) แต่งตัง้ เปล่ียนแปลงบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม รวมถึงก ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคมุและกลไกก ำกบัดูแลกิจกำรที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อ
แสดงว่ำบริษัทฯ มีกลไกกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อยตำมที่ก ำหนดในประกำศเร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออก
ใหม่ 

16) แต่งตัง้และ/หรือมอบอ ำนำจให้กรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนมีอ ำนำจด ำเนินกำรใดที่อยู่ภำยใน
ขอบเขตอ ำนำจของกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้ 

17) ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใด หรือหลำยคน หรือบคุคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทน
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ได้รับมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรท่ีบคุคลดงักล่ำวหรือ บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (“บคุคลที่
อำจมีควำมขดัแย้ง” ให้มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด
กับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิไว้ 

18) แต่งตัง้กรรมกำร หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควรเป็นเลขำนกุำรบริษัท  

19) ก ำกบัดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใสผ่ำนช่องทำงที่
เข้ำถึงข้อมลูได้ 

20) พิจำรณำและอนมุตัิเร่ืองใดๆที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบับริษัทฯ หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
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21) กรรมกำรต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุประกำศก ำหนด 

22) กรรมกำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดขึน้จำกกำร
เปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชนทัว่ไป โดยแสดงข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคญัหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดย
ต ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ 

23) ห้ำมมิให้กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับกรรมกำร และผู้บริหำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำที่หรือในทำงอื่นใด ที่มีหรืออำจมีผลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

24) กรรมกำร รวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดงักล่ำว มีหน้ำที่แจ้งให้บริษัทฯทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ 
และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำร
ท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่ำว 

ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่มีอ ำนำจอนุมตัิ
ด ำเนินกำรดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

25) คณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

6. กำรประชุม 
6.1 ก ำหนดให้มีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี และอำจมีกำรประชุมในวำระพิเศษเพิ่มเติม

ได้ตำมควำมจ ำเป็น ตำมหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
6.2 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมกำร ถ้ำต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลงหรือไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ 

ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นผู้ เรียกประชมุ ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้ เรียกประชุมแทน ถ้ำกรรมกำรผู้จดักำรไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรอำวุโสตำมล ำดับที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
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6.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน กรรมกำรทัง้หมดจึงเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หำกมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชมุ 

6.4 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย หรือเลขำนุกำรบริษัทจดัส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่ และ
วำระท่ีจะประชมุ ไปยงักรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  

6.5 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม 
สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
ประสำนงำนกบัผู้ที่เก่ียวข้อง  

 
7. กำรลงคะแนนเสียง 

กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในที่ประชมุจะ
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง (Self-Assessment) 
คณะกรรมกำรบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองและรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทัง้ปัญหำ/อุปสรรคในกำร

ปฏิบตัิงำนท่ีอำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ  ปีละครัง้  
 

9. ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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เอกสำรแนบท้ำย 

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
บริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ำมไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมี
นัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำน
บำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือ
เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

 

 


