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 กฏบตัรคณะกรรมการบรษิทัฉบบันี้เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั พรเีมยีร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่ง
ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฏบตัรคณะกรรมการบรษิทัที่ก าหนดไว้นี้อย่าง
เคร่งครดั 

 เพื่อใหก้ฏบตัรคณะกรรมการบรษิทั เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
จงึใหม้กีารทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

 

 
          (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 

           ประธานกรรมการบรษิทั 
                                                                บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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จดัท ำโดย : 

 
........…………………………………... 

( นางสาวไอลนี ว่องเพิม่ผล ) 
รกัษาการเลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมกำรบริษทั 

 
........…………………………………... 
( ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

ประวติักำรแก้ไขเอกสำร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 

00 นายวรีวฒัน์  บรูพพฒันพงศ์ 24 ส.ค. 2561 จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 

01 นางสาวไอลนี ว่องเพิม่ผล 29 เม.ย. 2562 เนื่องจากบรษิทัแปรสภาพ 
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1. หลกักำรและเหตุผล 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการให้บริษัทด าเนิน
กจิการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั รวมถงึรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล คณะกรรมการบรษิทัจงึต้องท าหน้าทีข่องตน
ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 
เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้จิการและผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทได้สรุปหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลกัและแนวปฏิบตัใินหน้าที่ ความรบัผดิชอบได้
อย่างถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บัคณะกรรมการบรษิทั ของบรษิทัพรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 

4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 

4.1 องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่า5 คน 

2) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เป็นผู้แต่งตัง้และถอดถอนกรรมการโดยใช้เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดไว ้

3) คณะกรรมการบรษิัท มกีรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดและตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน  

4) คณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ฐานอยู่ใน
ประเทศ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนทัง้หมดจะตอ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทย 

5) กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 
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4.2 คุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทัจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ “โดยการคดัเลอืกบุคคลที่จะ
เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจะคดัเลอืกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่)และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง” 

1. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ มี
ความตัง้ใจและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

2. สามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มทีม่ี
ผลประโยชน์อื่นใด 

3. สามารถอุทศิเวลาให้บรษิทัได้อย่างเพยีงพอ และเอาใจใส่การปฏิบตัหิน้าที่ตาม
ความรบัผดิชอบของตน 

4. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บรษิัท หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพ
อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืเพื่อ
ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

นอกจากนี้กรรมการบรษิัทต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด รวมทัง้ไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึ
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไวว้างใจให้บรหิารจดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผูถ้อืหุ้น
ตามที่ส านักงานก าหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การ
ก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั) ดงัต่อไปนี้ 

1) เป็นบุคคลทีถู่กศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์บุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไร้
ความสามารถ 

2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัจดทะเบยีน 
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3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดอีาญาโดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสญัญา 
ซือ้ขายล่วงหน้าหรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ 

4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสัง่ขององค์กรที่มอี านาจตามกฎหมายต่างประเทศ 
หา้มมใิหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั  

5) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรบั
เนื่องจากการกระท าความผดิตามขอ้ 3)  

6) มเีหตุอนัควรเชื่อว่ามหีรอืเคยมพีฤตกิรรมที่แสดงถงึการประพฤตผิดิต่อหน้าที่ทีต่้องปฏิบตัิ
ดว้ยความระมดัระวงั (duties of care) และซื่อสตัยส์ุจรติ (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์
ที่ดทีี่สุดของกจิการและผู้ถอืหุ้นโดยรวมของกจิการที่ตนเป็นหรอืเคยเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืผูม้อี านาจควบคุม หรอืมหีรอืเคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น 

7) มเีหตุอนัควรเชื่อว่ามหีรอืเคยมพีฤตกิรรมทีส่่อไปในทางไม่สุจรติหรอืฉ้อฉลผูอ้ื่น หรอืมหีรอื
เคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น  

8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอา
เปรยีบผูล้งทุน หรอืมหีรอืเคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น 

9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอ าพรางฐานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัทีเ่คยเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน 
หรอืจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรอืปกปิดขอ้ความจรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในนามของตนเองหรอืกระท าแทนนิตบิุคคลหรอืกจิการทีต่นมอี านาจ
ในการจดัการ หรอืมหีรอืเคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น 

10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตาม
สมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัท  
ที่เคยเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรอืเคยเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัต ิ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
อนัอาจก่อให้เกดิความไม่เชื่อมัน่ในตลาดทุนโดยรวม หรอืความเสยีหายต่อชื่อเสยีง ฐานะ 
หรอืการด าเนินธุรกจิของบรษิทันัน้ 
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11) เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกในความผิดเกี่ยวกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การ หรอืหน่วยงานของรฐั ฐาน
ทุจรติต่อหน้าที ่

4.3 การด ารงต าแหน่ง 

1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้  รองประธานกรรมการมหีน้าที่ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

2) ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เลอืกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดย
เสยีงขา้งมาก  

3) ในการที่ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
และมหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง 

5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทัเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทัง้นี้  มติของ
คณะกรรมการบรษิทัขา้งต้นต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

4.4 การพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
2) กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
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(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
อนึ่ง กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออก
นัน้จะมผีลนบัตัง้แต่วนัทีต่น้ฉบบัใบลาถงึบรษิทั 

4.5 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพนับรษิัท
ตามหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั  โดยคณะกรรมการมอี านาจพจิารณาก าหนดและแก้ไข
เปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

5. บทบำทคณะกรรมกำรบริษทั 

5.1 ดา้นปฏบิตักิาร 

1) ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั  

เนื่ องจากคณะกรรมการบริษัทไ ม่ได้ท าหน้าที่บริหารงาน จึงมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดท าแผนงานระยะสัน้และ ระยะยาวน าเสนอแก่
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มกีารปฏิบตัติามแผนงานที่ก าหนดให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพดงันัน้คณะกรรมการบรหิารจงึต้องจดัใหม้แีผนระยะสัน้แสดงถงึ
เป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ และจดัให้มแีผนระยะยาวแสดงถึงวสิยัทศัน์และ
แนวคดิในการด าเนินธุรกจิโดยรวมและอนาคตของบรษิทั รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารประเมนิผล
การปฏิบัติงานอย่างสม ่ าเสมอ และน าผลการด าเนินงานที่ เบี่ยงเบนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ และก าหนดใหฝ่้ายบรหิารจดัหาข้อมลูอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ และพจิารณาตดัสนิใจ
ปรบัปรุงกลยุทธห์รอืแผนธุรกจิใหเ้หมาะสมต่อไป โดยค านึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั  

2) การก าหนดนโยบาย 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารน า
แผนกลยุทธท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวไปปฏบิตั ิสรา้งความชดัเจนเกีย่วกบัทศิทางในดา้นการ
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ด าเนินกจิการ และใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสือ่สารระหว่างคณะกรรมการฯและฝ่ายบรหิาร 
นโยบายควรยดืหยุ่นและสามารถปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกจิได ้
ครอบคลุมงานธุรกจิ เมื่อคณะกรรมการก าหนดนโยบายส าหรบับรษิทัแลว้ ควรจดัใหม้กีาร
ชีแ้จงหรอืมรีะบบการถ่ายทอดขอ้มลูใหบุ้คลากรทุกระดบัขององคก์ร เพือ่สรา้งความเขา้ใจ
ใหต้รงกนัและท าใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนด ทัง้นี้ จะตอ้งมกีาร
ทบทวนปรบัปรุงนโยบายเป็นครัง้คราว เพือ่ใหท้นักบัเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3) การคดัเลอืก ถอดถอนและอนุมตัคิ่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ก าหนดขอบเขตของหน้าทีแ่ละอ านาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารให้ชดัเจน และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ซึ่งควรก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละ
ปัจจยัชีว้ดัทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการฯควรสือ่สารใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ทราบถงึความคาดหวงั พรอ้มแจง้ใหท้ราบถงึผลลพัธ์อย่างชดัเจน ตรงไปตรงมา ทัง้นี้ การ
มอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการก าหนดอ านาจ
ทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีหรอื
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทีท่ ากบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการ
อนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและ
อนุมตัไิวแ้ลว้ 

สว่นในการถอดถอนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการฯ มกีารก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการถอดถอนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัใหม้กีระบวนการจดัเตรยีมบุคลากรเพือ่ทดแทนในต าแหน่ง
ส าคญัๆ ทีอ่าจลาออกหรอืเกษยีณอายุ (Succession Plan) นอกจากนี้หน้าทีท่ีม่คีวามส าคญั
ของคณะกรรมการฯ อกีประการ คอื การจดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
สายงานต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยในการก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงาน
ต่างๆ นัน้จะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิในสว่นของกรรมการจะเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

4) การแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 
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คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 
โดยพจิารณาจากขนาดและสภาพธุรกจิขององคก์ร เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ 
ในสว่นทีต่อ้งมกีารสอบทานหรอืการพจิารณาศกึษาในรายละเอยีด ในการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯควรก าหนดวตัถุประสงค ์หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
และอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยใหช้ดัเจน และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการฯควร
ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารใหก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นขอ้มลูและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย 
รวมทัง้อนุญาตใหท้ าการตดิต่อหรอืขอค าปรกึษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดย
บรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ทีก่ าหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการ
ทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ท ากบับรษิทัหรอืบรษิัทย่อย 
(ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

คณะกรรมการฯควรก าหนดใหม้กีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการฯเป็นประจ า เพื่อติดตามการด าเนินงานที่ได้
มอบหมายอย่างสม ่าเสมอ 

 

5.2 ดา้นก ากบัดแูล 

1) การด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายหน้าที่การจดัการงานประจ าวนัแก่ฝ่ายบรหิาร แต่
คณะกรรมการฯยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงาน
โดยทัว่ไปของบรษิทั ใหด้ าเนินไปภายใตก้ฎหมาย กฎและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
ด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมี
ประสทิธิผล คณะกรรมการฯควรทราบถึงสภาวะการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ตลอดเวลา 
รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบต่อองคก์ร และควรหาความรู้
เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

2) การบรหิารความเสีย่ง 



 

 

บริษทั พรีเมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) แกไ้ขครัง้ที ่ 01 

กฏบตัร 
คณะกรรมกำรบริษทั 

วนัทีอ่นุมตัใิช ้ 29 เมษายน 2562 

หน้า 11 / 22 
 

เอกสารใช้ภายในบริษทัฯ ห้ามเผยแพร่ 

คณะกรรมการบรษิทัควรดูแลใหแ้น่ใจว่าฝ่ายบรหิารทราบถงึความเสี่ยงต่างๆ ทีอ่าจจะ
มขีึ้นรวมทัง้จดัการให้มรีะบบและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและชดัเจน 
คณะกรรมการฯควรให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบตักิารในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
ทีฝ่่ายบรหิารท าขึน้ รวมทัง้ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิท าการวเิคราะห ์และประเมนิ
ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจ า ซึ่งคณะกรรมการฯอาจมอบหมายให้ฝ่าย
บรหิารหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าทีด่งักล่าว 

3) การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบาย 

 คณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัไดม้ปีฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัของทางการ และนโยบาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั  ระบบดงักล่าวจะเป็นเครื่องมอื
ช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงที  นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้ผู้สอบบญัช ีและที่ปรกึษาฝ่ายต่าง ๆ ของบรษิทั และมหีน้าที่ก าหนดแนวทางในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม 
มาตรฐานการปฏบิตังิานและการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ 

 

4) การเปิดเผยขอ้มลูและการสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

เพือ่ความโปร่งใสในการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้ี
การสื่อสารกนัระหว่างบรษิทั ผู้ถอืหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่นๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยให้ฝ่าย
บริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องส าคัญๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์  ดังนัน้ คณะ
กรรมการฯต้องจดัใหม้รีะบบทีท่ าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่ปิดเผยนัน้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทนัต่อเหตุการณ์ 

5.3 ดา้นอื่นๆ 

1) กรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมกีารแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่น
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ การมอบอ านาจดงักล่าวผู้ได้รบัมอบ
อ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
(“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
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เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้นี้
ก าหนดใหร้ายการทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ใหก้รรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่อง
นัน้ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

1. เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2. การท ารายการทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีและอยู่ในข่ายทีก่ฎหมาย หรอืข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยร์ะบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. นอกจากนัน้ในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

-   การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

-   การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญา เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอื
บางสว่นทีส่ าคญั  

-  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบรษิทั หรอืการรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

-   การออกหุน้ใหม่เพือ่ช าระแก่เจา้หนี้ของบรษิทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

-   การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรอืลดมลูค่าหุน้ 

-   การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

-   เรื่องอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  ทัง้นี้ เรื่องใดที่กรรมการมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัท
หรอืบรษิทัย่อย กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาท ิ
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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2) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่พจิารณากลัน่กรองรายการที่ต้องน าเสนอใหผู้้ถอืหุ้นพจิารณา
อนุมตัใินการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมวีาระหลกัในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ดงันี้ 

- พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินการ

ของบรษิทั 

- พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ 

- พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรบรษิทั 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีต่อ้งออกตามวาระ 

- เสนอรายชื่อผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

- พจิารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขอ

อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

- เรื่องอื่น ๆ  

3) คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

- มสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ 
- ถอืหุ้นหรอืหุ้นกู้ในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื โดยระบุจ านวนทัง้หมดที่เพิม่ขึ้นหรอื

ลดลง 

6. อ ำนำจและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

6.1 อ านาจการลงนาม 

เนื่องจากบรษิัทเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถลงนามเพื่อท านิติกรรมต่างๆ ได้เอง บรษิัทจะ
แต่งตัง้ใหก้รรมการท่านใดท่านหนึ่ง และหรอืหลายท่านเป็นผู้มอี านาจลงนามพรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัท เพื่อท านิติกรรมผูกพนับรษิัทกบับุคคลภายนอก โดยจดเงื่อนไขการลงนาม
ผกูพนับรษิทัไวใ้นหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน 

6.2 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ จะต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษิทั  ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงั 
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั โดยยดึถอืหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1) หลกัเกณฑว์่าดว้ยความระมดัระวงัตามสมควร 
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กรรมการมหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะต้องปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัในระดบัที่
พงึคาดหมายไดจ้ากวญิญูชนพงึปฏบิตั ิและเมื่อไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเช่นนัน้แลว้ กรรมการกไ็ม่
ตอ้งรบัผดิเป็นการสว่นตวัส าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แก่บรษิทั 

2) หลกัเกณฑว์่าดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 

กรรมการจะตอ้งปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และดแูลรกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทั โดยต้องเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมของบรษิทัเหนือประโยชน์ส่วนตน รกัษาประโยชน์ของ
ผูถ้อืหุน้ทัง้ปวงโดยไม่จ ากดัเฉพาะผูถ้อืหุน้รายใดหรอืกลุ่มใด และไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรม
หรอืกจิการใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างตนกบับรษิทั รวมถงึไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าทีห่รอืใชข้อ้มูลภายในทีไ่ดร้บัมาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน
หรอืบุคคลอื่นใด  ทัง้นี้ หากตนมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทั
ท าขึน้ กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3) หลกัเกณฑว์่าดว้ยความเขา้ใจในธุรกจิขององคก์ร 

กรรมการต้องมคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหส้ามารถท าหน้าที่
สอดส่องดูแลการจดัการกจิการของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล และถอืไดว้่ามคีวามระมดัระวงั
ตามสมควร 

4) หลกัเกณฑว์่าดว้ยหน้าทีใ่นการเขา้ประชุมคณะกรรมการ 

การจดัการกจิการของคณะกรรมการจะด าเนินการดว้ยวธิปีระชุมคณะกรรมการ  ดงันัน้ จงึ
เป็นหน้าที่ส าคญัของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมตอ้งมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั เวน้แต่มกีารแสดงออกไวโ้ดยชดัแจง้ใหเ้ป็นประการอื่น 

อนึ่ง ตามหลกัและแนวปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการควรเขา้ร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

7. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

7.1 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องประชุมกนัตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบและ

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี  ณ จงัหวดัทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 

ของบรษิัทหรอืจงัหวดัใกล้เคียง หรอื ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที่ 

เป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีรรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถรอ้ง

ขอใหจ้ดัประชุม บรษิทัจะต้องจดัประชุมคณะกรรมการฯภายใน 14 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัการร้อง

ขอ) 
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7.2 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสอื
เชญิประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อ
รกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทัจะแจ้งการนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็
กว่านัน้กไ็ดโ้ดยในหนงัสอืเชญิประชุมควรแจง้วาระทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้
มเีอกสารประกอบการพจิารณาทีค่รบถว้นและชดัเจน 

7.3 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหป้ระธานกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผูล้งนาม 

7.4 มอบหมายหน้าทีล่งนามในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธาน
กรรมการเป็นผูล้งนาม 

7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม

คณะกรรมการฯ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใน

กรณีที่มรีองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  โดยคณะกรรมการสามารถเชิญ

คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั  เพื่อเขา้

ร่วมประชุมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7.6 การลงคะแนนเสยีง : ใชร้ะบบคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ เป็นมตทิีป่ระชุม โดยในกรณีทีเ่สยีงขา้งมาก

แลว้ยงัไม่สามารถชี้ขาดได ้ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัสามารถออกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีง เพื่อเป็น

คะแนนตดัสนิได้ ทัง้นี้ ในกรณีที่เป็นการพจิารณาในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการคนใดคนหนึ่ง 

กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าวตอ้งงดออกเสยีงในเรื่องนัน้ ๆ 

7.7 การจดัท ารายงานการประชุมใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าทีส่รุปรายงานการประชุมและเสนอให้

ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาและคณะกรรมการรบัทราบ 

8. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษทั 

บรษิัทจะจดัให้มกีารประเมนิผลในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทุกๆ ปี โดยให้
กรรมการบรษิัททุกท่านท าการประเมินผลส าหรบัช่วงปีที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้
คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทของปีถัดไป  โดยบรษิัทจดัให้มีแบบ
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ประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก) เพื่อให้กรรมการบรษิทัทุกท่านได้ประเมนิ
บทบาทและความมปีระสทิธผิลในการบรหิารงาน และการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการบรษิทั
โดยรวม 

9. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

9.1 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ต่อ  
ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มคี าอธบิายอย่างมเีหตุผล พรอ้ม
ตวัเลขสนับสนุนทัง้ในดา้นผลการด าเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลส าเรจ็
และอุปสรรคของบรษิทั 

9.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซง
วตัถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏบิตังิานทางวชิาชพีของผู้สอบบญัชขีองบรษิทั กรณีที่ผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัถอนตวัหรอืถูกถอน ควรแจง้เหตุผลต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9.3 คณะกรรมการบรษิทั ควรจดัท ารายงานแสดงถงึความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ต่อ
การจดัท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของบรษิทั เสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 

9.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

10. กำรพฒันำ ฝึกอบรมคณะกรรมกำรบริษทั 

10.1 เมื่อมกีรรมการบรษิทัคนใหม่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงาน
ในการจดัประชุมระหว่างกรรมการบรษิทัคนใหม่และฝ่ายบรหิารเพื่อใหก้รรมการบรษิทัคนใหม่
รบัทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบับริษัท ทัง้ในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ และเรื่องอื่นๆ ทีจ่ าเป็น รวมทัง้น าเยีย่มชมกจิการ 

10.2 บรษิทั ให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมคณะกรรมการบรษิทั โดยเลขานุการบรษิทัจะน าเสนอ
กรรมการผู้จดัการมกีารตัง้งบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมหีลกัสูตรที่เห็นว่ามคีวามส าคญั
และจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลกัสูตร Director Accreditation Programซึ่งจดัโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นตน้ เลขานุการบรษิทัจะแจง้ไปยงักรรมการเพื่อ
สอบถามความประสงคใ์นการเขา้รบัการอบรม และจดัใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 
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11. ภำคผนวก 

11.1 แบบประเมนิผลตนเองของกรรมการ 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
0  =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่หรอืไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 
1  =  ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย  
2  =  เหน็ดว้ยหรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

3  =  เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 
4  =  เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้อย่าง 
ดเียีย่ม 

 

หวัข้อประเมิน 
ผลประเมนิ 

ควำมเหน็/ข้อเสนอแนะ 
0 1 2 3 4 

1. โครงสร้ำงและคณุสมบติัของคณะกรรมกำร       
1.1 จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการมคีวาม
เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั ชว่ยให้
การท าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้และ
ประสบการณ์หลากหลายเพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหก้ารท าหน้าที่
โดยรวมของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

      

1.3 กรรมการอสิระในคณะกรรมการมจี านวนทีเ่หมาะสม ช่วย
ใหก้ารท าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 

      

1.4 กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารในคณะกรรมการมจี านวนที่
เหมาะสม ช่วยใหก้ารท าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสทิธภิาพ 

      

1.5 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารในคณะกรรมการมจี านวนที่
เหมาะสม ช่วยใหก้ารท าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสทิธภิาพ 

      

1.6 นิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนดมคีวามเหมาะสม
กบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั 

      

1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมาเป็น
กรรมการบรษิทัมคีวามโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

      

1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) ทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

      

1.9 กรรมการผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทนมคีุณสมบตัิ
เหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

      

1.10 ผูท้ าหน้าทีส่รรหามคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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หวัข้อประเมิน 
ผลประเมนิ 

ควำมเหน็/ข้อเสนอแนะ 
0 1 2 3 4 

2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำร 

      

2.1 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาเรื่องส าคญัทีเ่กีย่วกบัทศิทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

      

2.2 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาหรอืทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการของบรษิทั 

      

2.3 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

      

2.4  คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาหรอืทบทวนจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษิทั 

      

2.5 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ธุรกจิทีค่ณะกรรมการก าหนด 

      

2.6 คณะกรรมการไดก้ าหนดกระบวนการพจิารณารายการที่
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามเป็นธรรม (Arm-
Length Basis) 

      

2.7 คณะกรรมการไดพ้จิารณาวา่ การท ารายการทีม่คีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดด้ าเนินการตามกระบวนการที่
ก าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

      

2.8 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการทบทวนเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบควบคมุ
ภายในทีด่พีอ ท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัประสบ
ความส าเรจ็ 

      

2.9 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาหรอืทบทวนนโยบายดา้นความเสีย่ง
และการจดัการความเสีย่งของบรษิทั 

      

2.10 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความ
เสีย่งทีด่ าเนินการโดยฝ่ายจดัการ 
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หวัข้อประเมิน 
ผลประเมนิ 

ควำมเหน็/ข้อเสนอแนะ 
0 1 2 3 4 

2.11 คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่าย
จดัการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรอืมติ
ของคณะกรรมการ 
 

      

2.12 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการดแูลใหก้ารจดัท างบการเงนิเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

      

2.13 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการดแูลใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตาม
กฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

      

2.14 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการก าหนดกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการใหเ้หมาะสมและโปร่งใส 

      

2.15 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
กระบวนการทีก่ าหนด เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ 

      

2.16 คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่าง
เพยีงพอในการพจิารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

      

2.17 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอ
ในการก าหนดเกณฑป์ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

      

2.18 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอ
ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และการพจิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

      

3. กำรประชุมคณะกรรมกำร       
3.1 กรรมการไดร้บัทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
แต่ละปีล่วงหน้า ชว่ยใหก้รรมการจดัสรรเวลามาประชมุได้
ทุกครัง้ 

      

3.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการมคีวาม
เหมาะสมทีจ่ะช่วยใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและสามารถก ากบัดแูลใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิ
อย่างประสบความส าเรจ็ 
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หวัข้อประเมิน 
ผลประเมนิ 

ควำมเหน็/ข้อเสนอแนะ 
0 1 2 3 4 

3.3 วาระการประชมุคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม ช่วยให้
คณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

      

3.4 กรรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและ
มเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูเพื่อเตรยีมตวัเขา้ประชุม 
 

      

3.5 ขอ้มลูในเอกสารประกอบการประชุมเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของกรรมการ 

      

3.6 คณะกรรมการสามารถขอขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

      

3.7 บรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอือ้อ านวยให้
เกดิการแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคข์องกรรมการทุก
คน และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

      

3.8 กรรมการสามารถอภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเตม็ทีใ่นที่
ประชุมคณะกรรมการ 

      

4. กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร       
4.1 กรรมการมกีารเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ
มาก่อนการประชมุคณะกรรมการ 

      

4.2 กรรมการเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ        
4.3 กรรมการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ       
4.4 กรรมการมคีวามเป็นกลางในการพจิารณาเรื่องต่างๆ 
และมอีสิระในการตดัสนิใจลงมต ิไม่ถูกโน้มน้าวโดยไมม่ี
เหตุผลสมควร 

      

4.5 กรรมการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทั 

      

4.6 กรรมการเขา้ใจวา่ประเดน็ใดมคีวามส าคญัและใชเ้วลาใน
การพจิารณาประเดน็นัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสยีเวลา
กบัประเดน็ทีไ่ม่ส าคญั 

      

4.7 กรรมการยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างกนั โดยไม่
เกดิความขดัแยง้ 

      

5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร       
5.1 กรรมการสามารถหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา 

      

5.2 คณะกรรมการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัฝ่ายจดัการ       
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5.3 กรรมการผูจ้ดัการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได ้
เมื่อจ าเป็น 

      

5.4 คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่
ของฝ่ายจดัการ 

      

5.5 คณะกรรมการไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการพจิารณาแกไ้ข
ปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีทีก่ารปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่าย
จดัการไม่เป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนด 

      

6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำ
ผู้บริหำร 

      

6.1 กรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของการเป็นกรรมการ 

      

6.2 กรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั
อย่างเพยีงพอทีจ่ะช่วยใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

      

6.3 กรรมการใส่ใจหาขอ้มลูหรอืตดิตามขา่วทีส่ าคญัเกีย่วกบั
ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลงดา้น
กฎระเบยีบต่างๆ และสภาพการแขง่ขนั ซึ่งจะชว่ยใหก้าร
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการมปีระสทิธภิาพ  

      

6.4 คณะกรรมการมกีารส่งเสรมิใหก้รรมการไดร้บัการ
ฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ 

      

6.5 เมื่อมกีรรมการใหม่ คณะกรรมการไดด้แูลใหฝ่้ายจดัการ
จดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อใหก้รรมการ
เขา้ใจธุรกจิและการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  

      

6.6 คณะกรรมการไดก้ าหนดแผนการสบืทอดงาน เพื่อให้
การท าหน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง การด าเนินธุรกจิของบรษิทัไม่ตอ้งหยุดชะงกั 

      

 
 


