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กฎบัตร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ จึงมีบทบาทสาํคญัตอ่การสรา้งมลูคา่ใหกิ้จการ รวมทัง้
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุใหก้บัผูถื้อหุน้ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการจะมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็น
ผูป้ฏิบตั ิดงันัน้หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบรษิัทฯ จงึแบง่เป็น 2 ดา้น คือ 1) การกาํหนดทิศทาง นโยบาย
และกลยทุธท์างธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ จะดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชนส์งูสดุ
ของผูถื้อหุน้ 2) การติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจัดการ เพ่ือตรวจสอบ ถ่วงดลุและรบัผิดชอบผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯตอ่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯยงัมีอาํนาจและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไว้
ในกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัทฯ และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัแสดงไวใ้นหวัขอ้ 5 เรื่อง
ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 

2. คณุสมบตั ิ

1. กรรมการบริษัทฯ ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ มีความซ่ือสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัหินา้ท่ีใหแ้ก่บริษัทฯได ้

2. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3. กรรมการบริษัทฯ สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนีใ้นการเป็นกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการของบริษัทฯและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของ 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

4. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯกาํหนด และเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 

กรรมการอิสระ 
บริษัทฯ กาํหนดใหห้มายความถึงกรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ

ตามขอ้กาํหนดของ กลต. และ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คือ 
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1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ 
ดว้ย  

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรือ ท่ีปรึกษา ท่ีได้
เงินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัทฯและบรษิัท
ยอ่ย  

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรือ นิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ในลักษณะท่ีอาจจะเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรกรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือ
รบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คํา้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่าย
หนึ่งตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยมี์ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แตจ่าํนวนใด
จะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวใหน้บัรวม
ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่มหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้  
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคล ใหร้วมถึงการเป็น  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือ หุน้ส่วนผูจ้ัดการของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้  

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ
หรือบรษิัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของ
บรษิัทฯ  

ภายหลังไดร้ับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 
หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

3. การแตง่ตัง้ วาระการด ารงต าแหนง่ และการพน้จากต าแหนง่ 

การแตง่ตัง้ 
ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนมีจาํนวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของ
บรษิัทฯ และการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือรวมแลว้มีจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 5 ทา่น และมีกรรมการท่ี
มีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือความสมัพนัธอ่ื์นใด
อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดและ
ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการบริษัทฯ ก็ได  ้การแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะตอ้งมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมี
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ประวตัิการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือ
ประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯและผูถื้อหุน้ 
วาระการดาํรงตาํแหนง่ 

กาํหนดใหก้รรมการบริษัทฯ ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีและเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ อาจ
ไดร้บัพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทฯตอ่ไปได ้
การพน้จากตาํแหนง่ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทฯออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจด
ทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากตาํแหนง่  

นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการบรษิัทฯอาจพน้จากตาํแหนง่เม่ือ  
1) ตาย  
2) ลาออก  
3) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชน จาํกดั หรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ( 3/4) ของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง)  

5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก  
กรรมการบริษัทฯ คนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย่ื้นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ใน

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหแ้ตง่ตัง้บคุคลซึ่งมี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว
จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 
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4. การประชุม 

1. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีกรรมการบริษัทฯ มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จาํนวนกรรมการบริษัทฯทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทฯไม่อยูใ่นท่ีประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษัทฯใหร้องประธานกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชุม การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน เวน้แตก่รรมการบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้
คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูชี้ข้าด 

2. กาํหนดใหมี้การประชมุอย่างนอ้ย 4 ครัง้ตอ่ปี โดยกาํหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปีและ
อาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็น  

3. ประธานกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผูด้แูลใหค้วามเห็นชอบกาํหนดวาระการประชมุ  
4. เลขานุการบริษัทฯ ทาํหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาศกึษาลว่งหนา้
ก่อนเขา้ประชมุ  

5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีหนา้ท่ีดแูล จดัสรรเวลาแตล่ะวาระ
ใหอ้ย่างเพียงพอ สาํหรบักรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดย
คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  

6. ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียโดยนัยสาํคญัในเรื่องท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ี
ประชมุระหวา่งการพิจารณาเรื่องนัน้ๆ  

7. การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกคาํคดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชมุ  

8. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดหูรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอใหฝ่้าย
บรหิารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุชีแ้จงขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเตมิ  

9. เลขานุการบริษัทฯ ทาํหน้าท่ีในการจดบันทึกและจัดทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน 
จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการ บริษัทฯ 
สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ประสานงานกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

 

 



 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ                                                                                                            หน้า  7 

5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1 อาํนาจดาํเนินการ 
5.1.1 กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
5.1.2 กาํหนดระดบัอาํนาจทางการเงินของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
5.1.3 แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอาํนาจหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานกุารบริษัทฯ 
5.1.4 พิจาณาอนมุตัิโครงการลงทนุ การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รายการ

ท่ีเก่ียวโยงของบรษิัทฯและบริษัทย่อย เวน้แตร่ายการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้
ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/  หรือ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.1.5 อนุมตัิในส่วนท่ีเกินอาํนาจการจดัการของคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ เช่น การ
ไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ การเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมิใชป่กตวิิสยัของธุรกิจ 

5.1.6 ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรกึษาของบริษัทฯ (ถา้มี) หรือจา้งผูเ้ชียวชาญ และท่ีปรกึษา
จากภายนอกในกรณีท่ีจาํเป็น 

5.2 ขอบเขต หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
5.2.1 ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและซ่ือสัตยส์ุจริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่นเรื่องท่ีตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เรื่องท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้ับมติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายสินทรพัยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือตามท่ีหนว่ยงานราชการอ่ืนๆกาํหนด เป็นตน้  

5.2.2 พิจารณาอนมุตันิโยบายทางธุรกิจ เปา้หมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธท์างธุรกิจและ
งบประมาณประจาํปีของบรษิัทฯ 

5.2.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีกําหนดใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกรณีท่ีตาํแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ  

5.2.4 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของ
กรรมการอิสระตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือเสนอตอ่ท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป  
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5.2.5 พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ 

5.2.6 พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ  
5.2.7 แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ

บรษิัทฯ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบ้คุคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ
ได ้ 

5.2.8 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํไร
พอสมควรท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

5.2.9 พิจารณาอนมุตัแิละทบทวนนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เชน่ นโยบายการกาํกบัดแูล
กิจการท่ีดี จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และคูมื่อกรรมการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5.2.10 ทบทวนและใหค้วามเห็นตอ่ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทกุปี 

5.2.11 จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้
 

5. รายงาน 

เปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลา ในแบบแสดงขอ้มลู
ประจาํปี ( แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบงัคับของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น รายงานการเงินของบริษัทฯ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 
 

 
ทัง้นี ้ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่22 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 
 

 
 
 

 ลงช่ือ 
     (สมชยั  เลขะพจนพ์านิช) 
     ประธานกรรมการบรษิัทฯ 


