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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล เน็ตเวิรค์ ซิสเต็ม จาํกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) จะคดัเลือก

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้และนาํเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/

หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเขา้ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์

เนชั่นแนล เน็ตเวิรค์ ซิสเต็ม จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามแนวทางการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน 

2) ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารตอ้งมใิชบ่คุคลเดยีวกนัและมีการกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบอย่าง

ชดัเจนแยกจากกนั 

3) ในกรณีท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหน่ึง (1) ท่าน

เพ่ือรว่มพิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบั

บรษิัทจดทะเบียน นอกจากนี ้ในการอนมุตัิวาระท่ีกรรมการอิสระมิไดม้ีส่วนไดเ้สียจะตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย

สอง (2) ท่าน เขา้รว่มประชมุและออกเสียง 

4) ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฎิบัติหนา้ท่ีในการดูแล

กิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท ประสานงานกับคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียม

วาระการประชุม นาํส่งเอกสารการประชมุ บนัทึกรายงานการประชมุ รวมถึงการประสานงานใหม้ีการปฎิบตัิตามมติ

ของคณะกรรมการบริษัท และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย และส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและ

พฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฎิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดของเลขานกุารบรษิัท 

5) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีความหลากหลายทัง้เพศ อาย ุประสบการณ ์ทกัษะวิชาชพีและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นซึ่งจาํเป็นต่อการปฎิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการซึ่งจะช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย และสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไดแ้ก่ ความรูท้างบญัชีและการเงิน การบริหารจดัการ

องคก์รและทรพัยากรบุคคล การบริหารความเส่ียง การจดัการในภาวะวิกฤต ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ การ

กาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อบริษัทฯ ในระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้ ทัง้นี ้

ตอ้งมีสดัส่วนกรรมการท่ีมีความรูเ้ก่ียวกบัอตุสาหกรรมหรือธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างนอ้ยสาม (3) ท่าน โดยหน่ึง (1) ใน

สาม (3) ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหารอย่างน้อยหน่ึง (1) ท่าน และกรรมการท่ีมีความรูท้างการเงิน

อย่างนอ้ยหน่ึง (1) ท่าน 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) หรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะ

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

2) เป็นผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู ้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ  

มีความตัง้ใจและมีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

3) สามารถใชด้ลุยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และกลุ่มท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นใด ทัง้นีก้รรมการ

บริษัททุกท่านมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือ

โดยทนัที หากกรรมการมีการประกอบธุรกิจหรือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืน (นอกเหนือจาก

บริษัทฯ บริษัทในเครือ) ท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม) และหากเป็น

กรณีเป็นเช่นนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือบริหารจัดการ การมีส่วนไดเ้สียดังกล่าว 

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีกรรมการรายดงักล่าวถึงคราวตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบรษิัท จะไม่เสนอ

ใหแ้ต่งตัง้กรรมการท่านนัน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ อีกเวน้แต่จะมีเหตุผลสมควรเป็นประการอ่ืน

ซึ่งการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ นัน้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้

ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฎิบัติหน้าท่ีตามความ

รบัผิดชอบของตน 

5) กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ีบริษัทฯ 

ใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

6) กรรมการควรดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือใหก้รรมการสามารถปฎิบัติหนา้ท่ีในฐานะ

กรรมการบรษิัท อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฎิบตัิหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านตอ้งมีคุณสมบัติตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.

39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และหลกัเกณฑท่ี์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ไดแ้ก่ 

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งของ

กรรมการรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษา ท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
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แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ี

ปรกึษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่ม ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือ ผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้นัจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่าสอง (2) ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการ

ทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็น

หลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่อ

อีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบ (20) ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลมแต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับ

บคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ 

ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึง (1) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 
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ภายหลังไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม 1) ถึง 9) ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ ลาํดบัเดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

5. ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งันี ้

1. ปฏิบัติหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

2. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยทุธท์างธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

3. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีอาํนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนมุตัินโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรบัโครงการลงทนุขนาดใหญ่

ของบรษิัทฯ ตามท่ีไดร้บัเสนอจากคณะกรรมการชดุย่อยหรือฝ่ายบรหิาร 

5. มีอาํนาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนาํใหค้ณะกรรมการชดุย่อยหรือคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

6. ดาํเนินการใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การจดัการความ

เส่ียงและความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและ

ดาํเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึง (1) ครัง้ โดยคณะกรรมการทกุคนมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และอาจมีการประชมุเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจาํเป็น 

8. จัดทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการและรบัผิดชอบต่อการจัดทาํและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

9. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ 

10. มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรพัย ์อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นท่ีสาํคัญตามกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

11. มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อผูล้งทนุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส 

12. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง

ต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามการดาํเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยและ/หรือฝ่ายบรหิารอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

13. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ
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บรษิัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่

ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์นหรือเพ่ือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

14. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทาํ

ขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้กู ้เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบรษิัทฯ  

15. กรรมการอาจพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษัทฯ หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์

ของบรษิัทฯ 

16. แต่งตัง้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจนัน้ตอ้งไม่มีอาํนาจอนมุตัิรายการท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง้ (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ใหม้ีความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ 

หรือบรษิัทย่อย เวน้แต่เร่ืองต่อไปนี ้จะกระทาํไดต้่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

ก. เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข. การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้ง

ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ค. นอกจากนัน้ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม (3) ในส่ี (4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

- การรบัซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนมาเป็นของบรษิัทฯ 

- การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

- การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพ่ือชาํระแก่เจา้หนีข้องบรษิัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

- การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดจาํนวนหุน้หรือลดมลูค่าหุน้ 

- การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัทฯ 

- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมี

ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทิ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ตาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมดออกจาก

ตาํแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจาํนวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากันไดใ้หก้รรมการท่ีออกมีจาํนวนใกลท่ี้สดุกับ
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ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกก็ได ้นอกจากการพน้ตาํแหน่งตาม

วาระแลว้กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

1)  ตาย 

2)  ลาออก (โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 

3)  ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายระเบียบ ประกาศท่ีออกตามความของกฎหมาย ขอ้บงัคบั

บรษิัทฯ และ/หรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการ

ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

4)  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ

ออกเสียง 

5)   ศาลมคีาํสั่งใหอ้อก 

7. การประชุม 

1)   จาํนวนคร้ังการประชุม 

1. ขอ้บงัคบับรษิัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึง (1) ครัง้ ไม่ว่า

จะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามท่ีกาํหนดในพระราช

กาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 

พ.ศ.2563 โดยไดม้ีการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีเป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ และหากมีความ

จําเป็นอาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการบรษิัทจาํนวนอย่างนอ้ยสามในส่ี (3/4) ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีขึน้ใน 1 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสมํ่าสมอและมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากท่ีสุด บริษัทฯ จะส่ง

หนงัสือเวียนแจง้ตารางการประชมุคณะกรรมการบรษิัทของปีถดัไปใหก้รรมการแต่ละท่านทราบล่วงหนา้ก่อนวนัสิน้ปี

ของแต่ละปี  

2. บริษัทฯ จะจดัใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหว่างกนัเองตามความจาํเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยและควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

2)  วาระการประชุม 

ในการประชุมทุกครัง้เลขานุการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําเสนอต่อประธาน

กรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหร้ว่มพิจารณากาํหนดวาระการประชุม เพ่ือกาํหนดวาระการประชุมเป็นการ

ล่วงหนา้ และจะตอ้งจดัส่งเอกสารต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการประชุมครัง้นัน้ๆ ไปยงักรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 

(7) วันก่อนวนัประชุมเพ่ือใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในวาระการประชุม หรือรอ้งขอเอกสารประกอบการ

ประชุมเพ่ิมเติมได ้อย่างไรก็ดี หากมีความจาํเป็นเรง่ด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องบริษัทฯ อาจมีการเรียกประชุม

ดว้ยวิธีอ่ืนและมีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุไปยงักรรมการล่วงหนา้นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัได ้



หนา้ 7 จาก 8 

 

ในกรณีท่ีการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจดัส่งหนังสือนดัประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุสามารถดาํเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้นีแ้ละจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัเก็บสาํเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจ

จดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

3)   การเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถเรียกใหป้ระชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันหรือ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้หรือถา้กรรมการตัง้แต่สอง (2) คน ขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธาน

คณะกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

4)  การเข้าประชุม องคป์ระชุม และการออกเสียง 

- ขอ้บงัคบับริษัทฯ กาํหนดใหใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัทไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั หรือ

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์อ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ 

- ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่ง

มาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

- การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมี

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมเร่ืองใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

- ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและอภิปรายปัญหาสาํคญัอย่าง

รอบคอบ และส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคนใหค้วามสนใจ กบัประเด็นท่ีนาํเขา้สู่ท่ีประชมุ รวมทัง้ประเด็นการกาํกับดแูล

กิจการ 

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาหรือเร่ืองท่ีนาํสู่ท่ีประชุมโดยตรงเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม และเพ่ือใหม้ีโอกาสรูจ้กัผูบ้ริหารระดบัสงูเพ่ือประกอบการ

พิจารณาแผนสืบทอดงานในอนาคต 

- คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูและสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากฝ่ายจดัการและเลขานุการบริษัท 

ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด  

5)  การรายงาน 

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุม และนําส่งต่อ

คณะกรรมการบรษิัทภายในสิบส่ี (14) วนัภายหลงัจากวนัประชมุ 
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8. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเร่ือง

ต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัเป็นการเฉพาะโดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้สมาชิกคณะกรรมการชดุ

ย่อย การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือกาํหนดระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งองคป์ระกอบของคณะกรรมการชดุย่อย หรือ

การกาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตลอดจนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฏบัตรของ

คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ 

9. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน

คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิัท โดยเปรียบเทียบกับ

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทตามขอ้กาํหนดท่ีกฎบตัรนีก้าํหนดไว ้รวมทัง้พิจารณาและนาํขอ้พฒันามาใชก้บักฎบตัร

ของคณะกรรมการบรษิัท 

10. ทีป่รึกษา

คณะกรรมการบรษิัทอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรกึษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ

ทัง้นี ้กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ไดร้บัการอนมุัติจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ ์2565 โดยมีผลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 


