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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดไว ้และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเขา้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

• องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสาม (3) คน  

2) ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มใิช่บุคคลเดยีวกนั และมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
อย่างชดัเจนแยกจากกนั 

3) ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอสิระหนึ่ง
ท่านเพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับริษัทจดทะเบยีน นอกจากนี้ ในการอนุมตัิในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระมส่ีวนได้เสยี
จะตอ้งมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

4) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษิัท
ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการ
บรษิทั 

5) โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ต้องมคีวามหลากหลายทัง้เพศ อายุ ประสบการณ์ ทกัษะวชิาชพีและความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นซึง่จ าเป็นต่อปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการซึง่จะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ได้แก่ ความรู้ทางบญัชแีละการเงนิ  
การบริหารจดัการองค์กรและทรพัยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การจดัการในภาวะวิกฤติ ความรู้
เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  การตลาดระหว่างประเทศ การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ ์ ความรูค้วามช านาญ
เฉพาะด้านอื่นๆ ที่เป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ทัง้นี้ ต้องมีสดัส่วนกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมหรอืธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านตอ้งเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร
อย่างน้อย 1 ท่าน  และกรรมการทีม่คีวามรูท้างดา้นบญัชกีารเงนิอย่างน้อย 1 ท่าน 

• คณุสมบติัของกรรมการ       

1) มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีาร
แก้ไขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรอืตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งมคีวามรู้ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชพีที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกจิ มคีวามตัง้ใจและมจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

3) สามารถใช้ดุลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที่มผีลประโยชน์อื่นใด  ทัง้นี้ 
กรรมการบรษิัททุกท่านมหีน้าทีต่้องแจ้งใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
ทราบเป็นหนังสอืโดยทนัท ีหากกรรมการมกีารประกอบธุรกจิหรอืเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารใน



 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ฉบบัทบทวนปี 2565                   2 

บรษิทัอื่น (นอกเหนือจากบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื และบรษิทั เชอร์วูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)) ซึ่งประกอบ
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์สทีาอาคาร กลุ่มผลติภณัฑ์เคมกี่อสรา้ง และกลุ่มผลติภณัฑ์งานไมแ้ละงาน
อุตสาหกรรมทัว่ไปส าหรบัผูใ้ชง้านประเภทกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ (“ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์สีส าหรบักลุ่มลูกค้าทัว่ไป”) (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) และหากกรณีเป็นเช่นนัน้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะด าเนินการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อบรหิารจดัการการมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าว นอกจากนี้ ใน
กรณีที่กรรมการรายดงักล่าวถึงคราวต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอให้
แต่งตัง้กรรมการท่านนัน้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก เว้นแต่จะมี เหตุผลสมควรเป็น
ประการอื่น ซึ่งการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ นัน้จะต้องได้รบัการ
อนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) สามารถอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัทีต่นเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัิหน้าทีต่ามความ
รบัผดิชอบของตน 

5) กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่
บรษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

6) กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถทุม่เทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการไดอ้ยา่งเพยีงพอ  

• คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1) กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
และหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ไดแ้ก่ 

▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ     
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอื ผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทาง
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ธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่นีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื  
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ     
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักิจการ
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

▪ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และ 

▪ ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

2) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 
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3) กรรมการอสิระควรมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

• ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มติคณะกรรมการบรษิัทและมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ 

 2)  พจิารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทศิทางของธุรกจิ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัท า 

3) ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ 
หรอืบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

4) ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบรษิทัฯ  

5) ด าเนินการใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการ
ประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างสม ่าเสมอ 

6) จดัให้มกีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชขีองบรษิัทฯ และลงลายมอืชื่อเพื่อรบัรอง  
งบการเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

7) พจิารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี       
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

8) จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีข่องของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้
ความเห็นชอบต่อนโยบายดงักล่าว ตลอดจนส่งเสรมิการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อ
รกัษาและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสูงของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนบรษิทัฯ และเชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัฯ มคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม โดยมกีารทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) จดัใหม้หีลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิตามหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติ หลกัความโปร่งใสหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ี ซึ่งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงาน ปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นที่เขา้ใจผ่านระบบ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ไดต้ดิบอร์ดประชาสมัพนัธ ์อกีทัง้ยงัไดจ้ดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการด าเนินการภายใน
องคก์ร 
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10) คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารบรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และน าเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการเพื่อรบัทราบต่อไป โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า  และรายงานผลการปฎิบตัิงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนัน้ควรมกีารทบทวน
ระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งในการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

11) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแส ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผา่น 
website หรอืรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดยช่องทางในการแจง้เบาะแส
อาจก าหนดใหผ้่านหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และ/หรอื เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระ หรอื กรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อให้มกีารตรวจสอบขอ้มูลตาม
กระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และมีแนวทางการด าเนินการที่ชดัเจนเมื่อได้รบัการแจ้งเบาะแส และ
รายงานต่อคณะกรรมการ 

12) พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด ารง
ต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรบักรรมการชุดย่อยตามงบประมาณที่
เสนอโดยฝ่ายบรหิาร (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

14) พจิารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รองกรรมการผู้จดัการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ
เลขานุการบรษิทั รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ
ส านักงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาก าหนดวงเงนิรวมส าหรบัโบนัสประจ าปีของพนักงานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ ผูบ้รหิารทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการจะตอ้งไม่ประกอบธุรกจิหรอืด ารงต าแหน่งกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารในบรษิทัอื่น (นอกเหนือจากบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื และบรษิทั เชอรว์ูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)) ซึง่
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์สสี าหรบักลุ่มลูกค้าทัว่ไปที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ   
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) โดยผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงเหตุ
ดงักล่าวก่อนการแต่งตัง้ (หากม)ี โดยหากภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการแลว้ ผูบ้รหิารราย
ดงักล่าวมกีารประกอบธุรกจิหรอืเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัอื่น (นอกเหนือจากบรษิทัฯ 
บรษิทัในเครอื และบรษิทั เชอร์วูด้ เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)) ซึ่งประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑส์ี
ส าหรับกลุ่มลูกค้าทัว่ไปในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้ อม) 
คณะกรรมการจะด าเนินการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อบรหิารจดัการการมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าว 
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15) พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบนัการเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ  บรษิัทย่อย 
รวมทัง้บรษิทัในเครอื โดยไม่จ ากดัวงเงนิ ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบยีบของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

16) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
พจิารณาอนุมตัหิลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่าง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการ
ให้ฝ่ายจดัการมอี านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง โดยรายการดงักล่าวจะต้องผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอ
ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาดของ
รายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่านใดทีม่ี
ส่วนไดเ้สยี หรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

17) จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมู ลและ
สารสนเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ  สอดคล้องกับนโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

18) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมในจ านวนอย่างน้อยตามสดัส่วน
การถอืหุน้ และมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้ไว้อย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพนิิจที่ชดัเจนให้การออกเสยีงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องส าคัญซึ่งจะต้องได้รับความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มกีารควบคุมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท า
รายการต่างๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การ
ท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

19) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

20) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  

21) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

22) ดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั  
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

23) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิทัฯ  

24) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ สามเดอืน 

25) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผดิชอบในการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในรอบปีทีผ่่านมา 
และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
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26) ประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ
พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ได ้  

27) ก ากับและดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ให้เป็นไปตาม
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญ เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอ านาจ และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดย
การมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบ
อ านาจทีใ่หไ้ว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบรษิทัฯ 
ก าหนดไว ้ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บรษิทัสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบัประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเวน้
เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกต ิซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

28) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

• วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากนัได ้ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวน
ใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 

3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความของกฎหมาย หรอื
ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 



 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ฉบบัทบทวนปี 2565                   8 

• การประชุม 

1) จ านวนครัง้การประชุม 

▪ ขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อ
ครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
ณ จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด โดย
ไดม้กีารก าหนดวนั เวลา และสถานทีเ่ป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการ และหากมคีวาม
จ าเป็น อาจจดัใหม้กีารประชุมเป็นกรณีพเิศษได้ อย่างไรกต็ามเพื่อใหก้ารประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นไปอย่างสม ่าเสมอและมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด บรษิทัฯ จะส่งหนังสอืเวยีน
แจง้ตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของปีถดัไปใหก้รรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อน
วนัสิน้ปีของแต่ละปี ซึง่จะก าหนดจ านวนครัง้การประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี 

▪ บรษิทัฯ จะจดัใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 
และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

2) วาระการประชุม 
ในการประชุมทุกครัง้ เลขานุการบรษิทั โดยการหารอืร่วมกบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อน าเสนอต่อ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุม เพื่อ
ก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และจะต้องจดัส่งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมครัง้
นัน้ๆ ไปยงักรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการมเีวลา
พจิารณาเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในวาระการประชุม หรอืรอ้งขอเอกสารประกอบการประชุมเพิม่เตมิได ้อย่างไรก็
ด ีหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกประชุมดว้ยวธิี
อื่นและมกีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจด็ (7) วนัได ้

ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสอืนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้อง
จดัส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอ้นี้และจะต้องจดัให้มกีารจดัเก็บส าเนาหนังสอืเชญิประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเกบ็ในรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ 

3) การเรียกประชุมคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถเรยีกให้ประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดยีวกนัหรอืประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ หรอืถ้ากรรมการตัง้แต่สอง (2) คน ขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีก
ประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิสี ่(14) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บั
การรอ้งขอ 

กรณีที่ไม่มปีระธานกรรมการหรอืมีประธานกรรมการการแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  หรอืไม่ยอม
ปฏบิตัหิน้าที ่หากยงัมกีรรมการเหลอือยู่ครบจ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม กรรมการคนใดคนหนึ่งทีเ่หลอื
สามารถเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้โดยสามารถเรยีกประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนัหรอืประชุมผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ 
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ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอสิระ
หนึ่งท่านเพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน  

4) การเข้าประชุม องคป์ระชุม และการออกเสียง 

▪ ขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อให้กรรมการบรษิัทได้มส่ีวนร่ วมในการ
พจิารณาและลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จงึก าหนดให ้ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด (โดยจ านวนกรรมการทีอ่ยู่ในทีป่ระชุมใหน้ับรวมกรรมการทีม่าประชุมทัง้หมด แต่
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีต่นมส่ีวนไดเ้สยี)  

▪ ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ
ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

▪ การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม หาก
กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

▪ ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ที่ฝายจดัการจะเสนอเรื่องและอภิปราย
ปัญหาส าคญัอย่างรอบคอบ และส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นที่น าเข้าสู่ที่
ประชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

▪ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาหรือเรื่องที่น าสู่ที่ประชุม
โดยตรงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิม่เติม และเพื่อให้มโีอกาสรู้จกั
ผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อประกอบการพจิารณาแผนสบืทอดงานในอนาคต 

▪ คณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศที่จ าเป็นเพิม่เติมได้จากฝ่ายจดัการและ
เลขานุการบรษิทั ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการบรษิทัจะจดั
ใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาภายนอก โดยบรษิทัฯ จะถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

5) การรายงาน 

ใหเ้ลขานุการบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึการประชุม และน าส่ง
ต่อคณะกรรมการบรษิทัภายใน 14 วนัภายหลงัจากวนัประชุม 
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• คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะมหีน้าที่รบัผิดชอบในการพจิารณา
ทบทวนเรื่องต่างๆ ทีม่คีวามส าคญัเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้
สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดระเบียบต่า ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรอืการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจน
เรื่องอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร โดยใน
แต่ละปี คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ   

• ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดย
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับ
มาตรฐานของธุรกจิเดยีวกนั ทัง้นี้ อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการจะก าหนดโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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