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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการ     

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้น   โดยคณะกรรมการบริษัท

ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance)  ตลอดจนติดตามกํากบัดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ ให้สําเร็จลลุ่วงตามเป้าหมายของ

บริษัทฯ  ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้มีกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัททกุคนตระหนกัถึงหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบและปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
1 ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้

กรรมการบริษัทไม่น้อยก่ึงหนึ่งของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งท่ีไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนด โดยท่ีกรรมการอิสระ

จะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของตน (“กรรมการอิสระ”) 

ทัง้นีก้รรมการ ดงัต่อไปนีไ้ม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ หรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 เป็นท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือมีผลประโยชน์ใดๆในทางตรง

หรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

หรือเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัทโดยพิจารณาถึงประสบการณ์อย่าง
น้อยด้านหนึ่งด้านใดท่ีสําคญั สําหรับบริษัทฯ เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจดัการ   
และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการหรือประธานบริษัท 

4 การเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความ
โปร่งใสและชดัเจน 

5 การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ ถือหุ้น 
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วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

1 การเข้าเป็นกรรมการให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมด เพ่ือเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆไม่ได้ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบั

จะได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนท่ีพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ใหม่ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชีข้าด 

2 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

 ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

 ศาลมีคําสัง่ให้ออกจากตําแหน่ง 

 ออกตามวาระ 

3 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้พ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่ต่ํากวา่ 1 ใน 3 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ และการลาออกมีผลนับแต่วันท่ี
ใบลาออกไปถงึประธานกรรมการ 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีได้รับเลือกตัง้เป็น

กรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน โดยมติ

ของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
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ขอบเขต หน้าท ี่ ความรับผิดชอบ  
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายตา่งๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความ

สจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ี

กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  
3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัท ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร 

หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 
4. กําหนดอํานาจอนมุติัในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบังานของบริษัท และให้มีการทบทวนอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้  
5. จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 

คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบควบคมุดงักลา่ว และควรทบทวนระบบท่ีสําคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

6. จดัให้มีการจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ
แล้วนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

7. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัชี 

และที่ปรึกษาฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระสําคญั 

9. สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบว่า ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซึง่รวมถึงการให้
ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

10. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ท่ีสําคญัอนัเก่ียวกบับริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่บริษัท 

11. พิจารณากลัน่กรองรายงานที่ต้องนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุติัในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัในการประชมุผู้
ถือหุ้นสามญัประจําปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัท 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินกําไรบริษัท 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน

ผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนท่ีต้องขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 
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- เร่ืองอ่ืนๆ 

12. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นใดตามความ
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

13. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้กํากบัดแูลให้บริษัท มี
กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

14. อนมุติัการจ่ายค่านายหน้าและค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนมุติัจ่ายไม่เกินกวา่
ร้อยละ 10 ของยอดขาย 

15. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นใน
ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่วา่จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพ่ือ
ประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

16. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจดัให้มีรายงานข้อมลู
ทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้อง ทนัการณ์
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

17. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

การมอบอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจ
ช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง (ให้หมายความตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนิน
ธรุกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้ ซึง่เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

18. ในการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบยีบ หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนัน้
ดําเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทดงักล่าว โดยในกรณีท่ีการดําเนินการใด
ท่ีกรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง กรรมการบริษัทท่านนัน้ จะไม่มีอํานาจอนมุติัการดําเนินการดงักล่าว 
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19. เว้นแตอํ่านาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน                ทัง้นี ้เร่ืองท่ี

กรรมการมีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย                ให้กรรมการซึง่มีส่วน
ได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
20. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชมุ และจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั                        การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธรุกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไร
ขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหม่เพ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
- การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีง
ดงักล่าวข้างต้น 

 
 ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

                กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์   

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามข้อบงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด ทัง้นี ้ไม่วา่จะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือกําหนด

เป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการ
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มีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของ

บริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ 

อีกตา่งหากด้วย 

 

วันมีผลบงัคับใช้ 

การกําหนดนโยบายดังกล่าวข้างต้น เร่ิมบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 


