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กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) ("คณะกรรมการบริษัท") เช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
กระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะยกระดับผลการด าเนินงานของบริษัท และเป็นหัวใจส าคัญในการบรรลุ
เปา้หมายท่ีส าคญัที่สดุของบริษัท อนัได้แก่การเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการก ากบัดแูลการประกอบกิจการบริษัท และรับผิดชอบต่อ
ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หลาย อนัประกอบด้วย ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น ลกูจ้าง คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง สิ่งแวดล้อม สงัคม และชมุชน 

ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเป็นไปในรูปแบบการท างานร่วมกนั ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผู้จดัการมีความรับผิดชอบในด้านการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการวาง
แผนการด าเนินการ การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนปฏิบตัิและเสนอแนะกลยทุธ์ และติดตามดแูลการปฏิบตัิการและผลการด าเนินงานของบริษัท 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การก ากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมสงูสดุ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  โดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม
ข้อบงัคบับริษัทซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย  

3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจน
และมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและชดัเจน  

➢ กรณีท่ีมีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการโดยมติการแต่งตัง้กรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
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➢ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

5. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาขีพท่ี
หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่
จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ  

คุณสมบัต ิ

1. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ  
1. บรรลนิุติภาวะ 
2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ ท่ีได้กระท าโดย

ทจุริต 
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐาน

ทจุริตต่อหน้าท่ี 

2. กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคณุธรรม  มี
ความซ่ือสตัย์ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศให้กบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอยา่งเต็มท่ี 

3. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

4. กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเข้าไปบริหารหรือจดัการในกิจการอ่ืน อนัจะก่อให้เกิดการบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

5. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
ต้องไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้สว่นเสียกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ทัง้นี ้ คณุสมบตัิความเป็นอิสระ 
ของกรรมการมีดงันี ้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท (โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ) 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนเข้ารับ

ต าแหน่ง 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาควบคมุ  หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ

บญัชี (บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือ

ช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนัน้ ) ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

6) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือเป็นตวัแทนและดแูลผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่ม

หนึง่ 

7) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ บริษัท

ยอ่ย 

8) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมพ่อดี ให้ออกจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
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2. กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัว่า
ผู้ ใด จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้  นอกจากการ
พ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
4. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกจากต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้น
ท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3. กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถงึบริษัท 

4. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และ
สามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักลา่วครบก าหนดออก
ตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดังกล่าวให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฎิบตัิส าคญั 4 
ประการ คือ 

1.1 การปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) 
1.2 การปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.3 การปฎิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.4 การเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose) 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคมุการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพ่ือความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ท่ีสมดลุย์และยัง่ยืนของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เป็น
ประจ าทกุปี 

3. ก ากบัดแูลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่งๆต่อผู้ ถือหุ้นและผู้
มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งถกูต้อง โปร่งใสและเพียงพอ 
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4. ปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

5. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้  
คณุสมบตัิท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

6.   ก ากบัดแูลกระบวนการแตง่ตัง้และเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 

7.   ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และก ากบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพ่ือให้   
  ไปสูม่าตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากล 

8.   พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีส าคญัตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีกฎหมายและ 
ข้อบังคับของบริษัทก าหนด รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินมากกว่า  400 
ล้านบาท 

9. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

10. จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 

11. จดัให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีการติดตามและ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ  

12. จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพ่ือช่วยดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและ
บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

13. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอย่าง
มีจริยธรรม และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

14. จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสนบัสนนุให้มีการสื่อสารไปสู่พนกังานทกุ
ระดบัในองค์กรให้ได้รับทราบและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด   

15. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 

16. ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่บุคคลากรของบริษัท ตลอดจนสนบัสนุนให้มีการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิด
การปฏิบตัิอยา่งแท้จริง 
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17. จดัให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

18. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

19. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษัท 

20. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั โดย
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบ
ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

21. ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิใน
การรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู 
(Availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive 
Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

22. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิผล 

23. พฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
หน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมใดๆที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 

24. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

25. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

การประชุม 

1. คณะกรรมการต้องประชุมเป็นประจ าเดือนละครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมี
การประชมุวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2. กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึน้ไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทัง้นี  ้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายจะต้องก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

3. การเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุ โดยระบุ
วนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการทกุคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน  และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
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4. การประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุม หากในการประชุม
คราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 

6. คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น 
เข้าร่วมประชมุ หรือให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณา 

7. กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องประชมุร่วมกนั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

8. ให้เลขานกุารบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีจดบนัทกึการประชมุ 

การรายงาน 

กรรมการต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด 

ทัง้นี ้ให้กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันี ้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป (ยกเลิกกฎบตัรฉบบัลง
วนัท่ี 17 มิถนุายน 2557) 

 

 

                                                                                              ….…………..............………………… 
                                                                                                        (นายบญัชา องค์โฆษิต) 
                                                                                                    ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 


