
 

 

 

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

---------------------------------------------------- 
วตัถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงาน
ภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อ
หุน้ สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 
 
• คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการอ่ืน 

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี
ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด และมีกรรมการท่ีมีความ
เป็นอิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

• ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

• ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 

• การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีความโปร่งใส และชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษา
และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้ น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษทั 
 
• กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่
บริษทัฯ ได ้
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• มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจ
ใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

• กรรมการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั แต่
ทั้ งน้ีในการเป็นกรรมการดังกล่าว   ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของ
บริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• กรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัก าหนด และเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้ นยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอยา่งน้อย 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 อน่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระ ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง 

 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นใหจ้บั

สลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 
นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมีลกัษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน
เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไว ้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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• ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้ต าแหน่ง 

• ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบริษทัคนใด จะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทัฯ  
 
             ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกคนใดคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้
เป็นกรรมการแทนในการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่าง 
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระ
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 

 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการ เป็นองค์กรสูงสุดท่ีเป็นผูอ้อกหลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการเป็นตวัอยา่งสูงสุดในการยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี กรรมการทุกคน
จะต้องมีภาวะผูน้ าและสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุน
ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั (Stakeholders) อ่ืนๆ คณะกรรมการ จะร่วมกบัฝ่ายจดัการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 
แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบั ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ี กรรมการตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
เต็มท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) ต้อง
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะและความซ่ือสตัยสุ์จริต และแสดงความเห็นของตนอยา่ง
เป็นอิสระ  

 
กรรมการ ควรพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท า

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยท่ีผูมี้ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น  จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เป็นอิสระเสมอในการด าเนินกิจการของบริษัท  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถไวว้างใจในการตัดสินใจท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัธุรกิจ 
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      กรรมการ จะตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างอย่างรอบคอบ  และโปร่งใส  และอาจจดัให้มี
คณะกรรมการชุดยอ่ยสรรหาดว้ยกไ็ด ้ 

 
กรรมการ ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหก้บัธุรกิจของบริษทัอยา่งเตม็ท่ี และพร้อมท่ีจะ

เขา้ร่วมการประชุมของบริษทัเสมอ  
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องกรรมการ 
 
• ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติกรรมการ และมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  
• จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และ

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  
• ด าเนินการให้บริษทัมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงาน

ทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

• ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของ
บริษัท งบประมาณในการลงทุน รวมทั้ งการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ  และก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื สามารถแข่งขนัไดแ้ละ
มีผลประกอบการท่ีดี ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้ ง
องค์กร และก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็นคุณต่อธุรกิจของบริษทัอย่าง
เหมาะสม  

• พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ มีอ  านาจในการ
แต่งตั้ง/เปล่ียนแปลง ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการชุด
ยอ่ย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือบุคคลอ่ืนใด ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินกิจการของบริษทั
หรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งน้ี
การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท า
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ให้ กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่าง ๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใด ๆ ดงักล่าว
สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

• จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ให้เป็นแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าว
ตามความเหมาะสมปีละ 1 คร้ัง   

• ก ากบัและดูแลการบริหารจดัการ และการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

• ให้ค  าปรึกษา / เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตามเร่ืองท่ีเสนอในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณา และพร้อมจะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอ่ืน หรือฝ่ายจดัการในกรณี
ท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  

• จดัให้มีการทบทวนกลยทุธ์ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององคก์ร ซ่ึงไดค้  านึงถึง
สภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลง โดยสนับสนุนให้น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมกบัระบบนิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อีกทั้ง
ค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเป็นประจ าทุกปี  

• จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

• คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ  านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี การมอบอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทัสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ให้หมายความตามท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั    หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติั
ไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การประชุม 
 

• บริษทัฯ ใหมี้การประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และกรรมการแต่
ละคนทราบก าหนดการดงักล่าวล่วงหนา้ 

•  ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาในการก าหนดวาระการประชุม 

• จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

• ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองส าคญัๆ 
เช่น การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อ
บริษทัฯ การขยายโครงการลงทุน การก าหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเส่ียง 
เป็นตน้ 

• ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุม
ก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระนั้น ๆ 

• กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุม และเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ หากมีขอ้สงสยั กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อ
ตอบขอ้สงสยันั้น 

• เลขานุการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมให้ครบถว้นสมบูรณ์
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
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องค์ประชุม 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

 
กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีกทั้งช่วยใหค้ณะกรรมการไดมี้การ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีท่ีผ่านมา พร้อมกบัน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562    เป็นตน้ไป 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี   15   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2562 
     
     ลงช่ือ................................................................ 
        (นายกมัปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                          ประธานกรรมการบริษทั 
 
 


