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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกับรรษัท 

ภิบาลท่ีดี รวมทัง้การเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น  
 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทขึน้ เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. วตัถปุระสงค์  
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีในการก ากบัดแูลกิจการให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางการด าเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นการสร้างมลูค่าให้แก่
กิจการและผลตอบแทนจากลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้ความเช่ียวชาญ และความมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจเป็นหลกั  เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น 

 

2. องค์ประกอบและการแตง่ตัง้ 

 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อย
กว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด  กรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 (หนึง่) หุ้นตอ่ 1 (หนึง่) เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้

บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคล
หลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนน
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เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ี
กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 3 (สาม) คน โดยคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 (สอง) ปีก่อนวันท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ “ส านักงาน ก.ล.ต.” ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่น
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ใน
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ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก .ล.ต.  

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ี
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 
(สาม) ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20,000,000 
(ยี่สิบล้าน) บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการ
เป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกิน
กว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
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และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น 
หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

(10) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้บริษัท 

(11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ี
เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 (หนึ่ง) คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณา
คณุสมบตัิในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 
โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระนัน้จะเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
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 ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคล
ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

 

3. คณุสมบตัิ 
3.1 ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอในท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้แก่บริษัทได้  

3.2 บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอ่ืน และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 คณะกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุ
กบัส่วน 1/3 (หนึ่งในสาม) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่ง
อีกได้  
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 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจาก
ต าแหน่ง  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 

และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออก  
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียง 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากครบก าหนดตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อย
กว่า 2 (สอง) เดือน  โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

(2) ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  และก ากบัดแูลให้
ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(3) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของ
บริษัท ควบคุมก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการ
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ของฝ่ายบริหาร รวมทัง้ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัทเทียบ
กบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

(4) ด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบัแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญั ตามคูมื่อ
อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการ 

(5) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่าย
คา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม 

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การ
ก าหนดเงินโบนสั คา่ตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนกังานบริษัท  

(7) ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ
บญัชีท่ีเช่ือถือได้ ตลอดจนดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

(8) พิจารณาอนุมตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และ
การด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

(9) พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ /หรือการเข้าท า
รายการ (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไมจ่ าเป็นต้องพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้ น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  

(10) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 
(11) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้น 
(12) พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่

ของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมี
สว่นได้เสียในสญัญาท่ีท ากบับริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัท
ย่อย ทัง้นี ้ส าหรับรายการท่ีท ากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย 
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการท ารายการในเร่ือง
นัน้ 

(13) ก ากบัดแูลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว
เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(14) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคญั ๆ 
ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(15) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวจะต้องไม่เป็น
การมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
กรรมการสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

(16) แต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  

(17) จดัให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

 

6.   การประชมุ 
 6.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้  

6.2   ในการประชุมแต่ละครัง้จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ  

6.3 ให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ หากใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ใน
กรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 

6.4  การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน ท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
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6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

   

7.  การรายงาน 
ให้คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการด าเนินงานตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 

8.  คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 

บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตอบแทนไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนก็ได้ 
นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจาก
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน
หรือลกูจ้างของบริษัท 

 
 

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


