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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการของบริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะตัวแทนของผูถื้อหุน้เป็นผูท้ี่มี
บทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสรา้งมูลค่าใหก้บักิจการและประโยชนท์ี่ดีที่สดุใหก้บับริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น ตลอดจนก ากับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ วัตถุประสงค์ มติ
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตลอดจน กฎระเบียบ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามขอ้กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

  
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัทฯ ไม่นอ้ย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้ง
เป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ และตอ้งไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง หรอืมีสว่นไดเ้สยีการบรหิารจดัการ  

2.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งจากกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธาน
กรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
เพื่อใหม้ีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจน 

2.5 ในกรณีที่คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรษัิทฯ คนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการบรษัิทฯ ก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามทีป่ระธานกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ โดยใหเ้ลขานุการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ดว้ย เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะมอบหมายเป็นอยา่งอื่น  
 

3. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1 กรรมการบรษัิทฯ 

(1) กรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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(2) กรรมการบริษัทฯ ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสตัย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษัิทฯ อยา่งเต็มที่ 

(3) สามารถใชด้ลุยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ที่มีผลประโยชนอ์ื่นใด 
(4) กรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบรษัิทฯ ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรอืประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผู้
ถือหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

(5) กรรมการบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นได้แตห่า้มเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรยัพอ์ื่นเกิน 4 แห่ง ทัง้นีก้ารเป็นกรรมการในบริษัทอื่นดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนดไว ้

(6) กรรมการบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีสว่นไดเ้สียในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้ไม่ว่า
โดยทางตรง หรอืโดยทางออ้ม หรอืถือหุน้เพิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอื  
 

3.2 กรรมการอิสระ 
นอกเหนือจากคณุสมบตัิตามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย   

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของสว่น
ราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ
หรอืบรษัิทยอ่ย   

(4) ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ 
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บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่น
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน              
ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย   

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
ทัง้นี ้หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดม้ีการประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ กรรมการ

อิสระของบรษัิทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ไดม้ีการประกาศเปลีย่นแปลงไปทกุประการ 
ภายหลงัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 
ได ้  
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4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 การแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ 

(1) การแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดย
จะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยตอ้งพิจารณาประวตัิ
การศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ๆ รวมถึงคุณสมบตัิและการไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) กรณีที่กรรมการบริษัทฯ พน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ 
โดยมติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ทัง้นี ้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
- ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการบรษัิทฯ ก็ได ้แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กินจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผู้
ถือหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่
บคุคลแต่ละท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ่แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้

- บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิทฯ เทา่กบัจ านวน
กรรมการบรษัิทฯ ที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการบริษัทฯ ที่พึงมีใหเ้ลือกในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่
ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการบริษัทฯ ที่จะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ 

(3) กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ว่างลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหนง่กรรมการ
บริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการบรษัิทฯ ที่พน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทน
จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบรษัิทฯ ซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติ
การแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดงักล่าว ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการบรษัิทฯ ที่ยงัเหลอือยู ่

4.2 วาระการด ารงต าแหนง่ 
(1) ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมดในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
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(2) กรรมการบริษัทฯ ที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธี
จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษัิทฯ คนที่อยู่ในต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหนง่ และกรรมการบรษัิทฯ ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้ 

(3) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นว่าบุคคลนัน้ สมควรด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทฯ ตอ่ไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ  

4.3 การพน้จากต าแหนง่ 
 นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการบรษัิทฯ อาจพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
(4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 
5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
5.1  คณะกรรมการบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติของที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และมีหนา้ที่ดแูลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการหา้มจ่ายสนิบน 
หรอืการสนบัสนนุการทจุรติคอรปัชั่น ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปฏิบตัิหนา้ที่และก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ตลอดจน

มติคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวงั 
(Duty of Care) ความรบัผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการ
บริหารจัดการ และอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการน าเสนอ รวมถึงก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการหรือบคุคลใด ๆ ซึ่งไดร้บั
มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
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(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจ
เกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

(4) จัดใหม้ีและก ากับดูแลใหม้ีการบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และการปรบัใช้
นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่บรษัิทฯ มีความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่
ดว้ยความเป็นธรรม 

(5) ด าเนินการใหบ้ริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดใหม้ีการท ารายงานประจ าปีของ 
บริษัทฯ และจัดใหม้ีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได ้รวมถึงรบัผิดชอบต่อการจดัท าและ
เปิดเผยงบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทฯ ใหม้ีความถกูตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น ถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ก่อนที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

(6) จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีท า
ใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

(7) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

(8) พิจารณาอนมุตัินโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูล
ใหม้ีกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 

(9) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

(10) ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อาทิ 
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีส  าคญั เป็นตน้ 

(11) ก ากบัดแูลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้
ในกรณีที่กรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งมีสว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในธุรกรรมใดๆ ที่
ท  ากบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นการถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการ
บริษัทฯ รายดงักล่าวแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักชา้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
รวมถึงบุคคลที่ เ ก่ียวข้องของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง
ความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ บริษัท
ยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มดงักลา่ว 

(12) ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการอยา่งระมดัระวงัตอ่การรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื รวมถึงการใหก้ารสนบัสนนุ
ช่วยเหลอืสงัคมในทกุโอกาสที่จะท าไดต้ามความเหมาะสม โดยใหก้ าหนดวิธีการท างานท่ีไมส่รา้งความเดอืดรอ้น
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้จดัใหม้ีกิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมเป็นครัง้คราวดว้ย 
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(13) พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ วา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจาก
ออกตามวาระ และอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

(14) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

(15) พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถึงมีอ  านาจในการแตง่ตัง้ ผูบ้รหิาร ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นใด ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดงักลา่ว เพื่อช่วยเหลือ
และสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้
ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ
อ านาจช่วงที่ท  าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไวแ้ลว้ 

(16) อนมุตัิโครงสรา้งเงินเดือน งบประมาณการปรบัเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรบัผลตอบแทนอื่นของ
ผูบ้รหิารและพนกังาน  

(17) พิจารณาแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง กรรมการบริษัทฯ หรือผูบ้ริหาร หรือบคุคลที่มีความเหมาะสม เพื่อไปเป็นตวัแทน
ในบรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทรว่ม ที่บรษัิทฯ ลงทนุหรอืรว่มลงทนุ   

(18) มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคล
ดงักลา่วมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทฯ อาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้
ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหบ้คุคล
ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เวน้แต่เป็นการอนุมตัิ
รายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรอืเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
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บรษัิทฯ พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกบัรายการที่
เก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีส  าคญัของบรษัิทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรม
ก ากบัตลาดทนุ และ/หรอื ประกาศอื่นใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(19) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการบรษัิทฯ ซึง่มีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ  
(20) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดแูลกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการบริษัทฯ และช่วยใหบ้ริษัทฯ และ

กรรมการบรษัิทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิทฯ 

(21) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์เวน้แตร่ายการดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

(22) พิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั หรือ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติรายการเก่ียวโยงกันส าหรบัรายการที่จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้
เปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

(23) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นไดว้่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป  

(24) กรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มลูภายในท่ี
ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน หรอืขอ้มลูที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจหรอืราคาหุน้ 

(25) การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อการด าเนินการในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ จะกระท าได้
ก็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทฯ ทัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิทฯ  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบับรษัิทฯ  
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิทฯ  
(ฉ) การควบกิจการ หรอืเลกิบรษัิทฯ  
(ช) การอื่นใดที่ก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ/หรือ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลา่วขา้งตน้ 
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(26) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบแสดงข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
หรอืขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 

5.2  ประธานกรรมการบรษัิทฯ 
ประธานกรรมการบรษัิทฯ มีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการบรษัิทฯ 

ครอบคลมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร  

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหนา้ที่ตาม
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามกฎหมาย รวมถึงดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการ
ทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(3) ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รือ่ง
ส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

(4) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทฯ สง่หนงัสอืนดัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 
วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษัิทฯ มีเวลาเพียงพอท่ีจะศกึษา พิจารณา และตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้งในเรือ่ง  
ตา่งๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

(5) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไวอ้ย่าง
เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน าเสนอขอ้มูลและมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกนั สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ ควบคมุประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ 

(6) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสอง
ฝ่ายเทา่กนั 

(7) สนบัสนุนใหก้รรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการ
ประชมุใหม้ีประสทิธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

(8) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการบรษัิทฯ ที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการบรษัิทฯ ที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และ
ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทฯ และฝ่ายจดัการ 

(9) สือ่สารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัทราบ 
 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
6.1 จ านวนครัง้การประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจเรยีกประชมุเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น 
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6.2 การเรยีกประชมุ 
(1) ใหป้ระธานกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมาย จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ โดยตรง ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที่ 
และกิจการที่จะประชมุ โดยใหเ้ลขานกุารบริษัทฯ เป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ
บรษัิทฯ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัสง่ใหก้รรมการบรษัิทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ และเอกสารดงักลา่วตอ้งให้
ขอ้มลูที่เพียงพอตอ่การตดัสินใจและใชด้ลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีจ าเป็น
รบีดว่น เพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษัิทฯ ประธานกรรมการบรษัิทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น 
หรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

(2) ในกรณีที่กรรมการบรษัิทฯ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหป้ระธาน
กรรมการบรษัิทฯ ก าหนดวนันดัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเช่นนัน้ 

6.3 การประชมุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
(1) การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
(2) ในการประชุมแต่ละครัง้ ตอ้งมีกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
(3) ใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นประธานในการประชมุ ทัง้นี ้หากในการประชมุคราวใดประธาน

กรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ ให้
รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบรษัิทฯ ที่มาประชมุเลอืกกรรมการบรษัิทฯ คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ มาให้
ความเห็น เขา้รว่มประชมุ หรอืใหข้อ้มลูประกอบในเรือ่งที่พิจารณาได ้

(5) ในการประชุม กรรมการบริษัทฯ ตอ้งแสดงความเห็น และใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ กรรมการ
บริษัทฯ ควรเขา้ประชุมทกุครัง้ นอกจากมีเหตสุดุวิสยัซึ่งตอ้งแจง้ต่อเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
การลว่งหนา้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งรายงานจ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษัิทฯ ไวใ้น
รายงานประจ าปี 

6.4 การลงคะแนนเสยีง 
(1) มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก โดยกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีหนึ่ง

เสยีงในการลงคะแนน ทัง้นี ้ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็น
เสยีงชีข้าด 

(2) กรรมการบรษัิทฯ ซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 
(3) จ านวนองคป์ระชมุขณะที่มีการลงมติที่ประชมุคณธกรรมการบริษัทจะตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
6.5 การบนัทกึการประชมุ 

เลขานกุารบริษัทฯ ท าหนา้ที่ในการจดบนัทกึและจดัท ารายงานการประชมุซึง่จะตอ้งมีเนือ้หาสาระครบถว้น และ
เสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอใหป้ระธานกรรมการบริษัทฯ ลงนาม และ
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จะตอ้งจดัใหม้ีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุที่ดี สะดวกตอ่การคน้หาและ
รกัษาความลบัไดด้ี รวมถึงตอ้งสนบัสนนุติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

7. ค่าตอบแทน 
 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ 
 

8. การประเมินผล   
8.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้ 

(1) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ (รายคณะ) 
(2) แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบรษัิทฯ รายบคุคล (ประเมินตนเอง)  

8.2 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ใหก้รรมการบริษัทฯ ทุกคนด าเนินการประเมินทุกสิน้ปี และน ามาประมวลผลและจดัท ารายงาน
สรุปผลการประเมินเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ รวมทัง้
หารือถึงแนวทางในการพฒันาต่อไป และ ใหเ้ปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินดงักล่าวในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
อนมุตัิ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
แกไ้ขครัง้ที่ 1 มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  

 
ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

 บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)   


