
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 
 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการจดัการของบริษัท รวมถึงการก าหนดทิศทางนโยบาย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นและการติดตามการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัททัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจและความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมสงูสดุ 

2. องค์ประกอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

(2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจ านวนตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนด แต่ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คนและ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลอืกกรรมการอีกคนหนึง่หรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

กรรมการของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสตัย์สจุริตมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่าง
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศก าหนด (รวมเรียกวา่ “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัท ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนดและเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนักบักฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุ
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รายได้เทา่เทียมกนัและไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการท่ีไมท่ าหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและ 
ผู้ ถือหุ้ นที่มีอ านาจควบคุมและเป็นผู้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ ากัดในการ  
แสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมคือ 

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ ได้รับ
การเลือกตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการเลอืกตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่
ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี 
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการเลอืกตัง้ 
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(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการเลอืกตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน  
ของบริษัท 

4. การเลือกตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ท าหน้าที่สรรหาและเสนอช่ือบคุลซึ่งมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้ตอ่ไป 

(2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ เลือกตัง้บุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัิครบถ้วนเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวให้อยู่ใน
ต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

(3) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควร
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

5. อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ปฏิบตัิหน้าที่ และก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ มติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารจดัการ และอ านาจอนมุตัิของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ และก ากบัดแูลการบริหารงานและผล
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม 

(5) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
คา่ตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของผู้บริหาร รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม 

(6) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(7) พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผล
กระทบตอ่บริษัท (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) 

(8) พิจารณาก าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทให้มีความ
ครอบคลมุ และสอดคล้องกบักลยทุธ์และทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ต้องครอบคลมุความเสีย่งอยา่งน้อย 4 ประการ ดงันี ้

(ก) ความเสีย่งทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งด้านกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

(9) พิจารณาก าหนดและทบทวนกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสีย่งให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(10) พิจารณาการก าหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองตอ่ความเสีย่งที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึน้กบับริษัท 
เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงก าหนดโครงสร้างและแต่งตัง้
คณะท างานบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจดัการความเสีย่ง 

(11) สอบทานนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
(Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิรายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ประจ าปีที่จดัท าโดยคณะกรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมาย 
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(12) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการรายใดมีสว่นได้เสียในธุรกรรมใดที่ท ากบับริษัท หรือมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอ่ยเพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า 

(13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามความเหมาะสม 

(14) แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท และ/หรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(15) วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(16) จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(17) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

(18) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท 
อยา่งเป็นธรรม 

(19) จดัให้มีการก าหนดแผนการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

(20) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง) อาจมีสว่นได้เสีย หรือ
อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิไว้ 

6. การประชุม 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือนโดยก าหนดวัน
ประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปีและอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

(2) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบคุคลซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือ  
นดัประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวัน
ประชมุ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 




