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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 

(Board of Directors Charter) 
 
วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ มีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดแูลการบริหารจดัการของบริษัทใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์เพ่ือการสรา้งมลูคา่ใหแ้ก่
กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูมี้สว่นไดเ้สีย 
 
การแต่งตั้ง 

 ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
 
องคป์ระกอบ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดย
กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทัง้นีก้รรมการบริษัทจะเป็นผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรือความสมัพนัธอ่ื์นอนัใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด และตอ้งไมต่  ่ากวา่ 3 คน 

 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานบรษิัทก็ได ้

 การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะตอ้ง
มีความโปรง่ใสและชดัเจน  โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวตัิการศกึษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบคุคล
นัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
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คุณสมบัต ิ
กรรมการบรษิัท 
บรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีคณุสมบตัดิงัต่อไปนี ้

1. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

2. เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
3. มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
4. มีความรบัผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการของบริษัทได้

อย่างเต็มท่ี ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และ
ตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) รกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

5. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจ 

 
กรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.50 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ
ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค า
ขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ี
ปรกึษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคมุ ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 
 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้มค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แล้วแต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี้
ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวม
ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาต
ตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

 
…ภายหลังได้รับ.../ 
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ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกันกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ ควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก าหนดตามขอ้ (4) หรือขอ้ (6) ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทไดจ้ัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้น
หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลกัษณะความสัมพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหมี้การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
 เพ่ือประโยชนต์ามขอ้ (5) และขอ้ (6) ค าวา่ “หุน้สว่น” หมายความวา่ บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบ

บญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริ การทาง
วิชาชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนามของนิตบิคุคลนัน้  

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม ่โดยมีนโยบายสรุปไดด้งันี  ้ 
1. ก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัท น าเสนอเอกสารและข้อมลูท่ี

เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ ไดแ้ก่ คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน คูมื่อหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบดว้ยจรรยาบรรณของบริษัท) ขอ้บงัคบับริษัท โครงสรา้งทุน โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ผลการ
ด าเนินงาน กฎหมาย ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดี กฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ขอ้มลู
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงาน
ดา้นตา่งๆ ของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้รบัต าแหนง่ในบรษิัทเป็นครัง้แรก 

 
…2. มอบหมายให้.../ 
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2. มอบหมายใหบ้ริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่กรรมการใหม่ในการเขา้เย่ียมชมกิจการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทไดดี้ยิ่งขึน้ 

 
การอบรมกรรมการ 
ส่งเสริมใหก้รรมการไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในหวัขอ้หรือหลกัสูตรท่ีจะเพิ่มพูนความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีและภารกิจ  
ภายใตแ้ผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ  โดยกรรมการสามารถเขา้รบัการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยบรษิัทเป็นผูด้  าเนินการและรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  เพ่ือให้
มีการปรบัปรุงและการปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง  
 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งหมนุเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่แลว้อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
จะคดัเลือกและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสม ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจ
ไดร้บัการแตง่ตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นวา่เหมาะสม  
 คณะกรรมการบรษิัทจะพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

1. เสียชีวิต 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ท่ี 21 
5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 
 

…ขอบเขตและ.../ 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนมติ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเห็นชอบ
ดา้นกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของผู้
ถือหุน้ 

2. พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยร์วมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ และมอบหมายอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการท าหนา้ท่ีแทนบริษัท เก่ียวกับ
การด าเนินงานตามปกตธิุรกิจของบรษิัท 

6. พิจารณาอนมุตักิารก าหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7. คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผกูพนั
บรษิัทได ้

8. พิจารณาแต่งตัง้หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได ้และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ  
ได ้

9. พิจารณาอนุมตัิการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทุนในบริษัท
ยอ่ย บรษิัทรว่มและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

…10. พจิารณาอนุมัต.ิ../ 
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10. พิจารณาอนมุตัจิา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นวา่บรษิัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า      
     เชน่นัน้และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

11. พิจารณาอนมุตัเิรื่องท่ีมีสาระส าคญั เชน่ นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ การเขา้ท ารายการ 
     ระหวา่งกนัของบรษิัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจด 
     ทะเบียนตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัเิรื่องท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
13. พิจารณาอนมุตั ิใหค้วามเห็นชอบ  เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

  (1)   นโยบาย แนวทางยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท  
(2)   ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบรษิัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณา      
       แนวโนม้ระยะตอ่ไปของปี 

  (3)   การลงทนุในโครงการท่ีไมมี่ในงบประมาณประจ าปีหรือ ตามอ านาจการอนมุตัิ 
 (4)   การใชเ้งินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 10 และเกินงบลงทนุอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช ่

               งบลงทนุโครงการรวมเกินรอ้ยละ 10 
 (5)   การซือ้ และจ าหนา่ยสินทรพัย ์การซือ้กิจการและเขา้รว่มในโครงการรว่มทนุท่ีไมข่ดักบัเกณฑข์อง  

               ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจ านวนท่ีมอบอ านาจใหฝ่้ายบรหิารตามอ านาจการ 
               อนมุตัิ 
 (6)   การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน้  

               ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบรษิัท 
  (7)   การท าสญัญาใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ และสญัญาท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจปกตท่ีิมี 

          ความส าคญั 
 (8)   การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษิัท บรษิัทรว่มกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั สว่นท่ีไมเ่ขา้ขอ้ก าหนด

         ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
  (9)   ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลใหโ้ครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
  (10) การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 
  (11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบตัท่ีิมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบรหิารความเส่ียง และการ 

         ควบคมุภายใน 
  (12) การวา่จา้งผูบ้รหิารระดบัสงู 
  (13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนมุตัิท่ีมอบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 
 

…(14) การเสนอแต่งตั้ง.../ 
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(14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานกุารบรษิัท 
 (15) การมอบอ านาจหนา้ท่ีใหก้รรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง   รวมถึง

        การปรบัปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว ตอ้งไม่ขดักับกฎเกณฑข์อ้ก าหนด  
             ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  (16) การแตง่ตัง้ และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
  (17) การจดัใหมี้และก ากบัดแูลใหมี้การบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
  (18) การปรบัปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสรา้งองคก์ร ระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป 
  (19) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 

         ของบรษิัท 
14. ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัธุรกิจ โดยค านงึถึงสภาพแวดลอ้ม, ความเปล่ียนแปลงของปัจจยั  
      ตา่งๆท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและผูมี้สว่นไดเ้สีย 
15. ก ากบัดแูลกลยทุธ ์นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิัทโดยสนบัสนนุการน านวตักรรมและ 

 เทคโนโลยีมาใช ้ซึ่งอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
16. ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในและเปิดเผยขอ้มลู เพ่ือรกัษาความปลอดภยัของ  
      ขอ้มลู จดัการขอ้มลูลบัเพ่ือไมใ่หเ้กิดขอ้มลูรั่วไหล ซึ่งขอ้มลูอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์
17. ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดยดแูลใหฝ่้ายจดัการมี  
      การตดิตามและประเมินฐานะทางการเงินของบรษิัท และรายงานตอ่คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
18. ท าความเขา้ใจโครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงาน  

  ของบรษิัท 
 
การประชุม 
 คณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัใหมี้การประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุไวเ้ป็นการ
ล่วงหนา้ตลอดทัง้ปีแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านทราบ และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวาระ
การประชมุ แจง้ใหส้มาชิกทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนถึงวนัประชมุ  และใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง
จะครบเป็นองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู ่ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชมุ แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

          …และจ านวน.../ 




