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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 
วตัถปุระสงค ์
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย ทศิทางในการ ด าเนิน
ธุรกจิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัิหน้าที่ต่อผู้ถอืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิัทต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 
(Good Corporate Governance)  ตลอดจนตดิตามก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายของ
บรษิทัฯ  ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น 
ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึก าหนดใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการบรษิทัทุกคนตระหนักถงึหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบและปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ์ 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 
1. ผูถ้อืหุ้นเป็นผูก้ าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบรษิทัทีจ่ะพงึมใีนการประชุม  แต่ต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัไม่น้อยกึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนหนึ่งทีไ่ม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด โดยทีก่รรมการอสิระ

จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจโดยอิสระของตน 
(“กรรมการอสิระ”) ทัง้นี้กรรมการ ดงัต่อไปนี้ไม่ถอืว่าเป็นกรรมการอสิระ 
 ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยู่โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 มสีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืไดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 เป็นทีป่รกึษาซึง่ได้รบัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั หรอืมผีลประโยชน์ใดๆ ในทางตรง

หรอืทางออ้ม ในด้านการเงนิและการบรหิารของบรษิัท หรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  หรอืเป็นผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

3. ให้คณะกรรมการบรษิัท เลอืกกรรมการอสิระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบรษิัทโดยพจิารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยดา้นหนึ่งด้านใดทีส่ าคญั ส าหรบับรษิัท เช่น ด้านธุรกจิ การตลาด การบรหิารทรพัยากรบุคคล การเงนิ 
กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบรษิทั ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรอืประธานบรษิทั 

4. การเลอืกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบรษิทั ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/ หรอืผูถ้อืหุน้ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
1. การเขา้เป็นกรรมการให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลอืกตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ดงัต่อไปนี้ 
 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 
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 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมด เพื่อเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่
จะแบ่งคะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได ้บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุด
ตามล าดบัจะไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่
บุคคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ใหม่ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. การพน้จากต าแหน่ง กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 ออกตามวาระ 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถ้า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อด ี1 ใน 3 กใ็หใ้ชจ้ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่ไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ และการลาออกมผีลนับแต่วนัที่

ใบลาออกไปถงึประธานกรรมการ 
 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหก้รรมการเลอืกบุคคลซึง่มี

คุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่ากบัวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้ไปแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ ดว้ย

ความสจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่

ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้  
3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่าย

บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว้ 
4. ก าหนดอ านาจอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั และใหม้กีารทบทวน

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
5. จดัให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ

นโยบาย คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการตรวจสอบระบบควบคุมดงักล่าว และควรทบทวนระบบที่ส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 
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6. จดัให้มีการจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

7. แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รบัทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้สอบ

บญัช ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิทั และมหีน้าทีก่ าหนดแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระส าคญั 

9. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ า และควรมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดบัความเสี่ยงมีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

10. พจิารณาและอนุมตักิจิการอื่นๆ ทีส่ าคญัอนัเกีย่วกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็สมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแก่บรษิทั 

11. พจิารณากลัน่กรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ดงันี้ 

 - พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทั 
 - พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 
 - พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรบรษิทั 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัช ี

 - พจิารณารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสว่นทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
 - เรื่องอื่นๆ 
12. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร คณะผูบ้รหิาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ

เหมาะสม รวมถงึพจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
13. พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหบ้รษิทั 

มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 
14. อนุมตักิารจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาเมื่อยอดขายสามารถเกบ็เงนิไดจ้ากลูกคา้ โดยมอี านาจการอนุมตัจิ่ายอตัรา

รอ้ยละ 5 ขึน้ไปของยอดขาย 
15. คณะกรรมการตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น

ในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน 
หรอืบรษิัทอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

16. มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารจดัใหม้รีายงานขอ้มลู
ทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั เพื่อรายงานต่อผู้ถอืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยีหรอืผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ทนั
การณ์และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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17. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน หรอืกรรมการย่อย หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่ง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอืมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว
มอี านาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

การมอบอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ให้หมายความตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย)์ อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิัทหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นได้
อนุมตัไิว ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/ หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

18. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบรษิัทตามที่ไดร้บัมอบอ านาจดงักล่าวขา้งต้น หากมกีฎหมาย หรอืกฎระเบยีบ 
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั
นัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิัท ดงักล่าวโดยในกรณีที่การ
ด าเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสยี หรือเป็นการด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และ/ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการบรษิทัท่านนัน้ จะไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการดงักล่าว 

19. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ จะกระท าได้กต่็อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้นี้ เรื่องที่
กรรมการมสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อย ใหก้รรมการซึง่มสี่วนได้เสยี 
หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 - เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 - การท ารายการที่กรรมการมสี่วนได้เสยีและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
20. เรื่องต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้

ร่วมประชุม และจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

 - การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 
- การท า  แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ ากิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ                        

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 

 - การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 - การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
 - การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

5 
 

- การอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยใหต้้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
                กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัท ในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์   
ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด ทัง้นี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ีจ่ะใชใ้นการพจิารณาเป็นคราวๆ ไปหรอืก าหนดใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิัทฯ โดยไม่กระทบกระเทอืนถึงสทิธขิองพนักงานหรอื
ลูกจา้งของบรษิทั ซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงาน หรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัอกีต่างหากดว้ย 
 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 


