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กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื�อให้การกํากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งคณะกรรมการจะต้องปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมสงูสดุ 

 
2. องค์ประกอบและการแต่งตั +ง 

2.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ;งหมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ
ทั ;งหมด ต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2.2 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการ
คนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ�ง หรือหลาย
คน หรือบคุคลอื�นใดปฎิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

2.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื�อให้มีการแบง่แยกบทบาทอยา่งชดัเจนและ
มีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

2.4 การแต่งตั ;งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวข้อง โดยจะต้องดําเนินการด้วย
ความโปร่งใสและชดัเจน 

1) กรณีที�มีกรรมการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ;งกรรมการโดย
บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั ;งเป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการที�จะ
พงึมีหรือพงึเลอืกตั ;งในครั ;งนั ;น ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี ;ขาด 

2) กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตั ;งบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่จะเหลือน้อยกวา่ 2 
เดือน โดยบคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงวาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�ง
ตนแทน ทั ;งนี ; มติการแต่งตั ;งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่
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3. คุณสมบัติ 
3.1 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ 

1) บรรลนิุติภาวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ได้กระทําโดยทจุริต 
4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าที� 
5) ไมเ่คยถกูเปรียบเทียบปรับในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้โดยทจุริต 

3.2 กรรมการต้องมีความรู้สามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณุธรรมมีความซื�อสตัย์ 
และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะอทิุศให้กบัการปฎิบตัิหน้าที�กรรมการอยา่งเต็มที� 

3.3 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที�กรรมการของ
บริษัท โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

3.4 กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ที�มีลกัษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื�น อนัจะก่อให้เกิดการบั�นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื ;อประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใด ไมว่า่จะทําเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น 

3.5 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่
วา่จะทําเพื�อประโยชน์ผู้ อื�นเว้นแตจ่ะแจ้งให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแตง่ตั ;ง 

3.6 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มี
สว่นเกี�ยวข้องหรือมีสว่นได้สว่นเสียกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ทั ;งนี ; คณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการมี
ดงันี ; 
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั ;งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั ;งนี ;ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั ;นๆ ด้วย 
2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือ ผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจ
มีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั ;งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะ ที�อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ;งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 
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 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ ;าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี ;สนิรวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานอง
เดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ;สินที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�งตั ;งร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที�
มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั ;งแต่ 20 ล้านบาทขึ ;นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั ;งนี ; การคํานวณภาระหนี ;
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ;ดงักลา่วให้นบั
รวมภาระหนี ;ที�เกิดขึ ;นระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ
นิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั ;งนี ; ในกรณีที�ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั ;นด้วย 
เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั ;งขึ ;นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น
ผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัทอื�น 
ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท  
 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งโดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้  
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
4.1 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั ;ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ;งหมดถ้าจํานวน

กรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมพ่อดี ให้ออกจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
4.2 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั ;นให้จับสลากกนัว่าผู้ ใดจะ

ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั ;นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั ;งนี ; กรรมการที�ครบ
กําหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลอืกตั ;งให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปได้ 
นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื�อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษระต้องห้ามตามกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
4) ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 
4.3 กรรมการที�ประสงค์จะลาออกจากตําแหนง่ ให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึง

บริษัท 
4.4 กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวม

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทกุวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื�อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตัิหน้าที�
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท 

 ทั ;งนี ; คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที�
เห็นสมควร และในปีที�กรรมการอิสระดงักล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื�อกรรมการ
ดงักลา่วให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั ;งกรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 

 
5. หน้าที1และความรับผิดชอบ 

5.1 ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ น (Duty of Obedience) ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of 
Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) และเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื�อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure) โดย
คํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

5.2 กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ทั ;งในระยะสั ;นและระยะยาว รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจําปีของ
บริษัท โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ ;นได้อยา่งทนัเวลา 

5.3 พิจารณาอนมุตัิรายการที�สําคญัตามขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ตามที�กฏหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทกําหนดรวมถึงพิจารณาอนมุตัิงบประมาณรายจ่ายลงทนุที�มีวงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท 
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5.4 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื�องจํานวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ รวมทั ;งคณุสมบตัิที�
หลากหลายเพื�อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

5.5 พิจารณาแตง่ตั ;งคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื�อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง
สมํ�าเสมอ 

5.6 กรรมการที�เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้
ทรัพยากร การแตง่ตั ;งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั ;งพร้อมที�จะคดัค้านการกระทํา
ของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอื�น ในกรณีที�มีความเห็นขดัแย้งในเรื�องที�มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือ
หุ้นทกุราย 

5.7 จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื�อถือได้ ทนัเวลา 
และเทา่เทียมกนั 

5.8 จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
5.9 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ�งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหาร

ความเสี�ยงที�สาํคญัได้ 
5.10 จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื�อช่วยดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิ

ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 
5.11  จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพื�อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 
5.12 จดัให้มีการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และสนบัสนนุให้มีการสื�อสารไปสูท่กุคนในบริษัทให้ได้รับ

ทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 
5.13 จดัให้มีกระบวนการที�ชดัเจนและโปร่งใสเกี�ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 
5.14 จดัให้มีกระบวนการที�ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ เมื�อพบหรือมีข้อสงสยั

เกี�ยวกบัรายการหรือการกระทํา ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

5.15 จดัให้มีการกําหนดผลการสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
5.16 จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที�สําคญัต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ

อยา่งสมํ�าเสมอ 
5.17 ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี รวมทั ;งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเพื�อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
5.18 พฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื�อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที�

กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที�เป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื�อง 
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5.19 กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นของบริษัทอยา่งเคร่งครัด เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีแก่บคุคลากรของบริษัท 
ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการสื�อสารทั ;งภายในและภายนอกองค์กรเพื�อให้เกิดการปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 

5.20 กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ ที�ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล 

5.21 กํากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ�งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื�อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) 
รวมทั ;งการจดัการข้อมลูที�อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลให้
กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที�เกี�ยวข้องในการปฏิบตัิตามระบบการรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

5.22 จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
5.23 สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที�ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัท 
5.24 ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใดเกี�ยวกบักิจการของบริษัทตามที�ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
6. บทบาทหน้าที1ของประธานกรรมการ 

6.1 กํากบั ติดตาม และดแูลให้มั�นใจวา่ การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

6.2 ดแูลให้มั�นใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที�มีจริยธรรม และการกํากบัดแูล
กิจการที�ดี 

6.3 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และมีมาตรการดแูลให้เรื�อง
ที�สาํคญัและเป็นไปตามอํานาจดําเนินการได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

6.4 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื�อให้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื�องและเพียงพอที�กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็น
สําคญัอย่างรอบคอบโดยทั�วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที�รอบคอบ และให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระ 

6.5 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

6.6 กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอยา่งโปร่งใสในกรณีที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6.7 กํากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัท

แตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

7. การประชุม 
7.1 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั ;ง โดยกําหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั ;งปี และอาจมีการ

ประชมุวาระพิเศษตามความจําเป็น 
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7.2 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ ;นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั ;งนี ; ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมาย
จะต้องกําหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ได้รับการร้องขอ 

7.3 การเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุ โดยระบวุนั เวลา 
สถานที� และกิจการที�จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�น และกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นั ;นก็ได้ 

7.4 การประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั ;งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ทั ;งนี ;ประธานกรรมการจะทําหน้าที�เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็น
ประธานในที�ประชมุ  

7.5 การวินิจฉัยชี ;ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มมากขึ ;นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี ;ขาด ทั ;งนี ; 
กรรมการที�มีสว่นได้เสยีในวาระใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั ;น 

7.6 คณะกรรมการมีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ บคุคลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชมุ หรือให้ข้อมลูเพื�อประกอบการพิจารณา 

7.7 กรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั ;ง เพื�อหารือ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ 

7.8 ให้เลขานกุารบริษัทหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายทําหน้าที�จดบนัทกึการประชมุ 
 

8. การรายงาน 
กรรมการต้องรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อยตามที�กฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกําหนด 
 
ทั ;งนี ; ให้กฏบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันี ; มีผลตั ;งแตว่นัที� 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  

 
 
 
 

       นายสทุธิเกียรติ   จิราธิวฒัน์ 
               ประธานกรรมการ 


