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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั  

บริษทั โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) 

(อนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562  

และใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่/27 กุมภาพนัธ ์2562) 

1. บทนํา 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูนํ้าองค์กรทีม่บีทบาทสําคญัในการกําหนดทศิทางธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ตลอดจนกํากบัดูแลการบรหิารจดัการบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 

เพือ่สรา้งมลูคา่ใหก้บักจิการอยา่งยัง่ยนื และเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความสําคญัของหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีในการสรา้งเสรมิความเชื่อมัน่

ใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์

สุจริต และระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบั และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อผลประโยชน์ที่ดทีี่สุดของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั โอสถสภา จํากดั (มหาชน) ฉบบันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อใหก้รรมการของบรษิทัฯ 

เขา้ใจบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ และแสดงไดว้่าจะ

สามารถปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและมคีวามโปรง่ใส  

2. องคป์ระกอบ 

2.1 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2.2 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง

ไมน้่อยกวา่ 3 คน  

กรรมการอสิระจะตอ้งมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

หรอืมสี่วนไดเ้สยีในทางการเงนิและการบรหิารกจิการ อกีทัง้มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ตอ้งมี

คุณสมบตัิครบถ้วน มขีอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของ ก.ล.ต. สํานักงาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการ

บรษิทัจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้

2.4 การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้

จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน โดยจะต้องพจิารณาประวตักิารศกึษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชพี

ของบุคคลนัน้ ๆ ในรายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 



กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

หน้า 2 จาก 7 

3. คณุสมบติั 

3.1 กรรมการของบรษิทัฯ ตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 

ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

3.2 กรรมการของบรษิทัฯ ต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน

จํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ

ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด  

กรรมการอสิระ ใหห้มายความถงึกรรมการทีม่ไิดท้าํหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ

และผู้ถือหุ้นที่มอีํานาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ ในลกัษณะที่จะทําให้มี

ขอ้จํากดัในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระและจะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่

เกีย่วขอ้ง กล่าวคอื 

(1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน

ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(4) ไมม่ ีหรอื เคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอื ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจจะเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอื เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้มอีํานาจควบคุมของ

บรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคแรก รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกต ิเพื่อประกอบ

กจิการ การเช่า หรอื ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย ์หรอื บรกิาร หรอื การให ้หรอื 

รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบั หรอื ให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั

หนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชําระ

ต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่  20 ลา้นบาทขึน้ไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่

เกีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปี

ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 



กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

หน้า 3 จาก 7 

(5) ไม่เป็น หรอื เคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื หุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผู้

มอีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็น หรอื เคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอื ที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

เป็นนิตบุิคคล ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุ้นที่มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื หุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้แล้ว กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการ

ดําเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  

ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

3.3 กรรมการของบรษิัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดงักล่าว

จะตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระในฐานะกรรมการของบรษิทัฯ  

3.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิตบุิคคลอื่นที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

กจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  

3.5 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทั

ยอ่ยทาํขึน้ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืถอืหุน้ เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย (แลว้แต่กรณี)  

4. อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบรษิทั มอีํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและดําเนินกจิการของบรษิทัฯ 

และกาํกบัดแูลการดาํเนินกจิการของบรษิทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมตขิอง

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงั เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ และมี

หน้าทีดู่แลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการหา้มจ่ายสนิบนหรอืการทุจรติคอรปัชัน่  
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4.2 กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบรษิัทฯ รวมถึงควบคุมและกํากบัดูแลการบรหิารจดัการของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทศิทาง แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

4.3 ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการดําเนินงานและ

งบประมาณ 

4.4 ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัทําระบบงานบญัชี  การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลสําคญัอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎเกณฑ์และ

มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายในเวลาทีเ่หมาะสม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

และระบบจดัเกบ็เอกสารสาํคญัอย่างเหมาะสมและเพยีงพอเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้

ในภายหลงั 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

4.6 พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ

บรษิทัฯ อยา่งเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

4.7 จดัใหม้แีละปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) ตามหลกัการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

4.8 พจิารณากําหนดโครงสรา้งการบรหิารงานและจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อสามารถควบคุมดแูลการ

จดัการและรบัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

4.9 แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวเพือ่ช่วยเหลอื

และสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

4.10 จดัให้มกีารประเมนิผลการดําเนินงานและกลไกในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูงอย่าง

เหมาะสม  

4.11 พจิารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมอีํานาจลงนามผูกพนับรษิัทฯ ได้ ทัง้นี้ เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

4.12 พจิารณาและเสนอคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย (ตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล) เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยใน

การพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ตอ้งคาํนึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงการดาํเนินธุรกจิและผล

ประกอบการของบรษิทัฯ  ภาวะตลาด และแนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรมเดยีวกนั สภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั และ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

4.13 พจิารณาและแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

4.14 พจิารณาและอนุมตัธิุรกรรมการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการดําเนินการ 

ต่างๆ ทีจ่าํเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ  
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4.15 พจิารณา และ/หรอืใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ/หรอื การเขา้ทําธุรกรรมต่างๆ ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงื่อนไขทีจ่ะต้องไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัโิดยที่

ประชุมผูถ้อืหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.16 กํากบั ควบคุม และป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ และของ

บรษิทัยอ่ย 

4.17 ดาํเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบับุคคลผูม้คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูม้สี่วนไดเ้สยีและ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 

กฎเกณฑ ์และระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.18 จดัทํารายงานประจําปี จดัทําและเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในรอบปีที่

ผา่นมา และนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

4.19 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร และ/หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ได ้ 

ทัง้นี้ การมอบอํานาจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรอืมอบอํานาจช่วงทีท่าํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถ

พิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะทําขึน้กบับรษิัทฯ  หรอื บรษิัทย่อย (ถ้าม)ี เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4.20 ขอความเห็นทางผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกตามความจําเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม โดยใช้

งบประมาณของบรษิทัฯ 

4.21 กรรมการมหีน้าที่รายงานการมสี่วนได้เสยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง ซึ่งมสี่วนได้เสยีในการ

บรหิารจดัการกิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย และมหีน้าที่รายงานต่อบรษิัทฯ หากมกีารทําธุรกรรมกบั 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4.22 หา้มมใิหก้รรมการ รวมถงึคู่สมรส ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรรยา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ของกรรมการ 

ใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ และของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรง

หรอืทางออ้มและไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

4.23 สอบทาน/ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.24 พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี(Corporate Governance Code) เป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และบนัทกึการพจิารณาไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลในรายงาน

ประจําปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1) โดยมขีอ้ความยนืยนัว่า คณะกรรมการบรษิัทได้

พจิารณาและทบทวนการนําหลกัปฏบิตัติาม Corporate Governance Code ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของ

บรษิทัแลว้  

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการเลือกตัง้กรรมการ 

5.1 การเลอืกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งพจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และพจิารณาจากความตอ้งการในปัจจุบนัและการพฒันาในอนาคตของบรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ในด้านความชํานาญ 

(Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศและอาย ุ 

5.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ ใหอ้อกโดยจาํนวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  

5.3 กรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมอ่กีได ้

5.4 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั และ/หรอื กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้ออกด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทัฯ โดยทําเป็นหนังสอืแจง้ต่อประธานกรรมการ 

และใหก้ารลาออกมผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทัฯ   

5.6 ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั (โดยมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ )  เลือก 

บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป (เวน้แต่วาระ

ของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน) บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้

เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

6. การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการใหจ้ดัขึน้อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และควรมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัไมน้่อย

กว่า 6 ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีโดยจะกําหนดตารางวนัประชุมล่วงหน้าทัง้ปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้

รว่มประชุมได ้

6.2 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและขอ้บงัคบั โดยต้องมกีรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ใน 

ที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่

ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

6.3 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 



กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

หน้า 7 จาก 7 

6.4 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ หรอืในกรณีจําเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้

ประธานกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการกไ็ด ้ 

6.5 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการ หรอืเลขานุการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการ ส่งหนังสอืนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็น

เรง่ด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น หรอืกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด ้

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยผล

การประเมนิภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. การเพ่ิมพนูทกัษะและการอบรม 

บรษิัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิัทได้รบัการพฒันาทกัษะที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ เชน่ การอบรม และการประเมนิ เป็นตน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ

เป็นอยา่งดใีนการปฏบิตัหิน้าทีก่ารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

ลงนาม ………………………………………………….. 

(นายสรุนิทร ์โอสถานุเคราะห)์ 

ประธานกรรมการ 

 


