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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ   
 
1. วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)(“คณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น
บริษัทฯ ที่จะ “สร้างความมั่งคั่ง ด้วยการยกระดับการลงทุน” โดยก าหนดเป้าหมายส าหรับผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้ 

 ลูกค้า (Customers) : เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในตลาดทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 พนักงาน (Employees) : เป็นบริษัทท่ีใส่ใจพนักงาน 
 ผู้ถือหุ้น (Shareholders) : เป็นบริษัทท่ีให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน 
 หน่วยงานก ากับดูแล (Regulators) : เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
 สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society & Environment) : เป็นบริษัทฯ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกันและอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 การก ากับดูแล 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการให้บริษัทฯ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการควบคุมก ากับและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมทั้ง
ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจส าหรับบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ด าเนินการให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
ยั่งยืน 

(2) ก าหนดนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและนโยบายเรื่องการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับกรณีไม่สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้เพียงพอ รวมถึงการดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เ สีย รวมถึง
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 (4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการถ่วงดุลอ านาจในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนกรรมการอิสระ และการปฏิบัติ
หน้าที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ  

(5) ดูแลให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อตอ่การท าหน้าที่ ควบคุม ก ากับ 
และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) อย่างมีประสิทธิผล 

(6) ดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนในรายงานประจ าปี และ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ 

(7) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ/ หรือ วิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-
Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (Third-Party Evaluation) 

(8) ก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(9) ดูแลให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
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(10) ดูแลให้มีการจัดท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นส าคัญไว้โดยละเอียด โดย
ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการให้หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 (11) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Risk Governance Framework)  และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) และดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความ
เสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(12) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จรรยาบรรณกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ
ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

(13) ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกลไกในการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล  อาทิ มีการถ่วงดุลอ านาจในคณะกรรมการ
อย่างเหมาะสม มีการแต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพื่อช่วยสนับสนุนการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการ  ดูแลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้
การท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 

(14) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยค านึงถึง ขนาด 
ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และการด าเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
3. อ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ  

อ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ คณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 แต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) รวมถึงเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งและ
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)  

3.2 แต่งตั้งและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานในต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บริหาร ผู้สืบทอดต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

3.3 พิจารณาอนุมัติ : 
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ (ซึ่งจะต้องทบทวนเป็นรายปี) 
(2) แผนธุรกิจประจ าปี 
(3) งบประมาณประจ าปี 
(4) งบการเงินส าหรับงวดไตรมาส งวดครึ่งปี และงบการเงินประจ าปี 
(5) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(6) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในองค์กรที่ส าคัญ 
(7) การได้มา การก่อตั้ง การจ าหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญหรือธุรกิจใดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(8) การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งขนาดของรายการมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
(9) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทฯ  
(10) แถลงการณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ 
(11) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
(12) อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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12.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอ านาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเริ่มด าเนินการท า
สัญญาผูกมัด และอนุมัติการจ่ายเงินส าหรับรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภท
ทุน โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และตารางอ านาจด าเนินการภายในของบริษัทฯซึ่งจ าแนกตามล าดับอ านาจด าเนินการ 

12.2) คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติวงเงินพิเศษจ านวนหนึ่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด าเนินโครงการหรือใช้
จ่ายที่จ าเป็นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจ และโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนส าหรับโครงการที่มี
ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินพิเศษที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาโครงการตามข้อเสนอของฝ่าย
จัดการก่อนให้ความเห็นชอบ 

12.3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอ านาจการด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ วงเงินที่
เกินจากอ านาจของคณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี ่ยง และประธานเจ้าหน้าที ่บริหารจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
(13) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอ านาจใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นด าเนินการ 

3.4 พิจารณามอบอ านาจบางประการเป็นครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย 
 

4. องค์ประกอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจ านวนกรรมการตามที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดย กรรมการอย่างน้อย 3 คน หรือหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า) เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ ทั้งหมด 

4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย โดยต้องมีกรรมการอิสระ ที่มี
ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ป ร ะ สบก า รณ ์ เ พ ี ย งพอท ี ่ จ ะ ส า ม า รถท  า ห น ้ า ท ี ่ ใ น ก า ร สอ บทา นค วามน ่ า เ ช ื ่ อ ถ ื อ ขอ ง ง บก า ร เ ง ิ น อ ย ่ า ง น ้ อ ย 
1 คน และต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น 
(4) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(5) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจาก

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
(6) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
(7) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น 
(8) เป็นข้าราชการการเมือง 
(9) เป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่ 

1) เป็นกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากค 
ณะกรรมการก ากับตลาดทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
2) กรณีได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 145 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 
3) กรณีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

(10) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
(11) มีลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
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5. การแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งและวาระการด ารงต าแหน่ง  
คณะกรรมการสรรหา ค ่าตอบแทน และบรรษ ัทภ ิบาลจะพิจารณารายช ื ่อบ ุคคลที ่ม ีค ุณสมบ ัต ิ เหมาะสมท ี ่จะ เป ็นกรรมการ  

บริษัทฯ จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่ง ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ  และ/หรือผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ตามแต่กรณี) โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้และพ้นจากต าแหนง่
กรรมการ ดังนี้ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการเพื่อมาด ารงต าแหน่งตามโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุม ออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
(3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
(5) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
(6) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
(7) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น จะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเ ข้ามาแทน 
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

(8) ก าหนดให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะมีเหตุผลสมควรให้ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ 
 

6. การด ารงต าแหน่งในนิติบุคคลอื่น 
กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 

บริษัทจดทะเบียน และให้นับการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ เป็นหนึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการสรรห า 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทฯ  
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7. บรรทัดฐานส าหรับการเป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ตรงกับกล

ยุทธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้ องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงมี
ความรู้ ความช านาญ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

(1) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค  
(2) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
(3) ความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ อาทิ การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และความยั่งยืน (ESG) เป็นต้น  
นอกจากนี้ ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลดังกล่าวที่จะ

ช่วยให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการ
คิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า รวมทั้งมีความช านาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม 

 
8. การปฐมนิเทศกรรมการ 

กรรมการที ่ ได ้ร ับการแต ่งต ั ้งใหม่จะได ้ร ับการปฐมนิเทศก่อนเข ้าร ับต  าแหน ่ง โดยมีผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัทฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจและการด าเนินการที่ส าคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏบิตัิ
ส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 
9. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้ 
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั ้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั ้ง โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดตารางการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ ในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันการณ์   

การประชุมคณะกรรมการ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถส่งจดหมายเรียกประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดย
วิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3) กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมที่จัดขั้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่
มีเหตุผลและความจ าเป็นอันสมควร    

4) หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งให้แก่กรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นรี บด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  

5) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่มีข้อกฎหมายใดก าหนดการออกเสียงไว้เป็นอย่างอื่น โดยกรรมการคนหนึ่งมี  1 

เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
7) กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในเรื่องใด ไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือลงมติ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องใน

เรื่องนั้น และกรรมการผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนเริ่มประชุมถึงสาเหตุของการมี ส่วนได้เสียใด ๆ ดังกล่าว 
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8) คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคนและฝ่ายจัดการมีอสิระในการเสนอเรือ่งที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เป็นวาระการประชมุ 
และสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดั บสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

9) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย   

10) คณะกรรมการควรดูแลให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ ดูแลการจัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีการรับรองด้วย 

 
10. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมในการท าหน้าที ่สนับสนุนคณะกรรมการบริษั ทฯ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริหารและก ากับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
เพื่อช่วยสนับสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจ าเป็น และเหมาะสม โดยค านึงถึงขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง 
ตลอดจนกลยุทธ์และการด าเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วย 
 
 

 


