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บริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

---------------------------------------------------- 
 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานภายใตน้โยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น สาธารณชน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการอ่ืน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

2.2 ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 

2.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีความโปร่งใส และชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัฯ 
ได ้

3.2 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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3.3 กรรมการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั แต่ทั้งน้ี
ในการเป็นกรรมการดงักล่าว   ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษทัฯ และ
ตอ้งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.4 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทก าหนด และเป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระได ้

 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 อน่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระ ชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้ก หากท่ี
ประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นใหจ้บัสลากกนั 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด หรือมีลกัษณะท่ี

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้
ถือหุน้ตามท่ีก าหนดไว ้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้ต าแหน่ง 
5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
กรรมการบริษทัคนใด จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษทัฯ  
 
             ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกคนใดคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ เป็นองค์กรสูงสุดท่ีเป็นผูอ้อกหลกัการและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการเป็น
ตวัอย่างสูงสุดในการยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี กรรมการทุกคนจะตอ้งมีภาวะผูน้ าและ
สามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีเป็น
หัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กับผูถื้อหุ้นและผู ้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Stakeholders) อ่ืนๆ คณะกรรมการ จะร่วมกับฝ่ายจดัการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  และ
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบั ควบคุมดูแลให้ฝ่าย
จดัการ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ี กรรมการ
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบเต็มท่ีเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทัและผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Stakeholders) ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยทกัษะและความซ่ือสัตยสุ์จริต และแสดงความเห็น
ของตนอยา่งเป็นอิสระ  

 
กรรมการ ควรพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ีอาจ

มีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มี
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น  จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในการด าเนินกิจการของบริษทั  เพื่อให้ผูถื้อ
หุน้สามารถไวว้างใจในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกบัธุรกิจ 
 

      กรรมการ จะตอ้งพิจารณาเสนอผูท่ี้มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการใหม่ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างอย่างรอบคอบ  และโปร่งใส  และอาจจดัใหมี้คณะกรรมการชุดย่อยสรร
หาดว้ยก็ได ้ 

กรรมการ ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบัธุรกิจของบริษทัอย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
การประชุมของบริษทัเสมอ  

6. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของกรรมการ 

6.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติกรรมการ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  

6.2 จดัใหมี้การท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั พิจารณาอนุมติังบการเงินรายไตรมาส และเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  

6.3 ด าเนินการให้บริษทัมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงานทาง
การเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.4 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของ
บริษทั งบประมาณในการลงทุน รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรส าคญั และก ากบัดูแล (Monitoring and 
Supervision) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี 
ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

6.5 พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
และก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็นคุณต่อธุรกิจของบริษทัอย่างเหมาะสม  

6.6 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ มีอ านาจในการแต่งตั้ง/
เปล่ียนแปลง ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ัดการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลอ่ืนใด ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทหรือ
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งน้ีการมอบ
อ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให ้กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใด ๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัย่อย (ถ้ามี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้  

6.7 จดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น จรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความ
เหมาะสมปีละ 1 คร้ัง   

6.8 ก ากับและดูแลการบริหารจดัการ และการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษทั และบริษทัย่อย (ถา้มี) ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

6.9 ให้ค  าปรึกษา / เสนอแนะ และวินิจฉัยดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตามเร่ืองท่ีเสนอในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างอิสระในการ
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พิจารณา และพร้อมจะคดัค้านการกระท าของกรรมการอ่ืน หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็น
ขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้  

6.10 จดัให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพนัธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ซ่ึงได้ค  านึงถึง
สภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลง โดยสนบัสนุนให้น านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม
กับระบบนิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและผูมี้ส่วนได้เสีย อีกทั้ งค  านึงถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการเป็นประจ าทุกปี  

6.11 จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.12 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือ
บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบ ริษทัสามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ให้หมายความตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั    หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. การประชุม 

7.1 บริษทัฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และกรรมการแต่ละ
คนทราบก าหนดการดงักล่าวล่วงหนา้ 

7.2  ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาในการก าหนดวาระการประชุม 

7.3 จดัให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

7.4 ก าหนดให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองส าคญัๆ เช่น 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทัฯ 
การขยายโครงการลงทุน การก าหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 
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7.5 ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อน
เร่ิมพิจารณาในวาระนั้น ๆ 

7.6 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม 
และเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอ่ืนและฝ่ายจัดการตอ้งด าเนินการเพื่อตอบข้อ
สงสัยนั้น 

7.7 เลขานุการบริษทัฯ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมให้ครบถว้นสมบูรณ์ภายใน
เวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

8. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปีท่ีผ่านมา พร้อมกบัน าผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

อนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2563 

ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2563   เป็นตน้ไป  

     
 
     ลงช่ือ................................................................ 
        (นายกมัปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                          ประธานกรรมการบริษทั 


