
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนก ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิัทใหไ้ปเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท เพื่อสรา้งมลูค่าใหก้ับ
กิจการ และเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
 คณะกรรมการบรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมภิบาลในการเสรมิสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้ป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ และจัดใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั รวมทัง้ก ากบัและควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบริษัทเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของตนที่มีต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีความโปรง่ใส 
 
2. องคป์ระกอบ 
 2.1 คณะกรรมการบรษิัทไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
 2.2 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 2.3 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่และตอ้งไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงิน และการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลักเกณฑก์รรมการอิสระ 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.28/2551”) 
 2.4 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้อ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ประกาศก าหนด 
 2.5 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทก็ได ้คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้
 



3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
 3.1 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินการธุรกิจ มี
ความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่
บรษิัทอย่างเต็มที่ 
 3.2 กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
โดยจะตอ้งเป็นบคุคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์
 3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
 3.4 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบ โดยมิชกัชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญา
ใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 
 
4. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัท โดยรวมถึงอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญั ดงันี  ้
 4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้หน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท โดยใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อ
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
 4.2 จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมี
การพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนยัส าคญั รายการที่มีนยัส าคญัควรรวมถึงรายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพยสิ์นที่ส  าคัญ การขยายโครงการลงทุน การ
พิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ
และการก าหนดนโยบายการบรหิารการเงินและการบรหิารความเส่ียงของกิจการบรษิัทเป็นตน้ 
 4.3 จดัใหม้ีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความน่าเชื่อถือได ้ รวมทัง้ดูแลใหม้ีระบบ
การจดัเก็บเอกสารที่ท  าใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั มีการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน
และการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 4.4 จดัใหม้ีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจรงิ ครบถว้นและถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
 4.5 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากบัดแูลใหบ้ริษัท รวมถึง
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทิ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคญัหรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4.6 อนมุตัิพนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธข์ององคก์ร ก ากบัดแูลใหม้ีการทบทวนพนัธกิจขององคก์รเป็นระยะ และ
ใหม้ีการเผยแพร่พนัธกิจขององคก์ร โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตัิแผนองคก์รท่ีเก่ียวกบัคุณภาพและ
ความปลอดภยั ยทุธศาสตร ์แผนบคุลากร แผนพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร แผนคณุภาพตลอดจนแผนงานส าคญัที่สนบัสนุน
การจัดบริการดา้นสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมถึงการแต่งตัง้มอบอ านาจหรือมอบหมายผู้รบัผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อให้
แผนงานต่างๆ บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

4.7 อนุมตัิธรรมนูญองคก์ร นโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบตัิงานในองคก์รที่ส  าคญัและติดตามควบคุมให้
เป็นไปตามธรรมนูญองคก์ร นโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบตัิงานที่ก าหนดขึน้ โดยอาจจะมอบอ านาจ หรือ แต่งตัง้ หรือ 
มอบหมายบคุคลผูร้บัผิดชอบคนหนึ่งหรือรว่มกนั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบรหิาร ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หรือ บคุคลอื่น ตาม
ความเหมาะสมเฉพาะเรื่อง 

4.8 พิจารณาและอนุมัติการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรระดับบริหาร โดยมุ่งถึงการจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและการจดับรกิารดา้นสขุภาพท่ีมีคณุภาพ 

4.9 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานและการตอบสนองดา้นคุณภาพ 
ความปลอดภัย อุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์พึงสังวรทุก 3 เดือน และให้มีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการตอบสนองต่อรายงานดา้นคุณภาพ ความปลอดภัยอุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค ์และเหตุการณพ์ึงสังวร โดยรายละเอียดตามมาตรฐานคุณภาพ ทุก 3 เดือน รวมถึงจัดใหม้ีรายงานการประชุมที่
สะทอ้นต่อการตอบสนองที่เกิดขึน้ 
 4.10 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบรหิาร 
 4.11 บังคับใชน้โยบายควบคุม และกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 
ไดแ้ก่ 
  4.11.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบซึ่งไดก้ าหนดไวส้ าหรบักรรมการท่ีไดร้บัอนมุตัทิี่
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ิรหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ของ
บรษิัท ในบรษิัทย่อยนัน้ 



  4.11.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 
  4.11.3 ติดตามดแูลใหบ้รษิัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บรษิัทใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
  4.11.4 หากเป็นกรณีที่บรษิัทย่อยท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 
หรือ ท ารายการส าคญัอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ไดร้บัมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ใหร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยมีหนา้ที่ก ากับดูแลใหบ้ริษัทย่อยปฏิบตัิตามกลไก
ก ากับดูแลเก่ียวกับรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น รวมทั้งรายการที่ส  าคัญซึ่งบริษัท 
ก าหนด ทั้งนี ้ใหพ้ิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับรายการในหลักเกณฑ ์ลักษณะ และขนาด
เดียวกนักบัท่ีบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัมติที่ประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท แลว้แต่กรณี 
 4.12 พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ เปล่ียนแปลง บคุคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคมุและกลไกการก ากบัดแูล
กิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก ากบัดูแลบริษัทย่อยตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตามที่ไดม้ีการแกไ้ข 
 4.13 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดุย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงและการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาและสรรหาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นตน้ รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ 
 ทั้งนี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะกรรมการ
บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากบับริษัทหรือบรษิัทย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัทรพัยท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิาร หรือบคุคลอื่นปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด 
การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการ
อย่างชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน 
 4.14 คณะกรรมการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
 ทั้งนี ้การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดที่จะท า
ใหก้ับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็น



ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่
ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.15 กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบถึงส่วนไดเ้สียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น
ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 4.16 กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรว่มกนัรบัผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้
เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้ หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริง
ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เว้นแต่กรรมการและผู้บริหาร
ดงักล่าวจะพิสจูนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้รงิของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ 
 4.17 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มูล
ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และ
ไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 4.18 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวมีกรรมการแจง้ให้
บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์ริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม 
ดงักล่าว 
 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 
 5.1 การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะตอ้งมีความโปรง่ใสและ
ชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวตัิการศกึษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ รวมถึง
คุณสมบตัิและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของ
คณะกรรมการของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
 5.2 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหนง่
ใหม่ก็ได ้
 5.3 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลษัณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบรษิัทมหาชน จ ากดั 



• ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

• ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกถึงบรษิัท 
กรรมการซึ่งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 5.5 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 
 
6. การประชุม  
 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งตามปกติ
คณะกรรมการของบริษัทก าหนดให้ตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครัง้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีที่จ  าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวัน
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
 คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นไดต้ามที่
เห็นสมควร 
 กรรมการตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุกรรมการไดใ้นกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ ก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 
 6.2 ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 6.3 ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในท่ีประชมุจะก าหนดใหก้รรมการของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและ
ด าเนินการใดๆ ในการประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยที่กรรมการอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุม
ตอ้งอยู่ในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุตอ้งอยู่ในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชมุ 
 การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งมีกระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศโดยใหม้ี
การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง
ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบควบคมุการประชมุเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 กรรมการบริษัทซึ่งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวมีผลเดียวกบัการประชมุตามวิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้



 6.4 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนร่วมไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
 6.5 ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ีใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้
ก าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
 6.6 เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมให้แลว้เสร็ จภายใน 14 วันท าการ 
จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
 
7.การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ีขึน้ทุกปี โดยผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการจะ
น าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
มากขึน้ 
 
 


