
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 276 (12/2564) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบรษิัทเป็นครัง้แรก และซึ่งต่อมาไดม้ีมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 282 (3/2565) เมื่อวนัที่ 
30 มีนาคม 2565 รบัรองใหม้ีการใชก้ฎบตัรต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัแลว้ 

คณะกรรมการบรษิัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) ("บรษิัท") ในฐานะผูน้  าและผูข้บัเคลื่อนองคก์รให้
มีการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีบทบาทและหนา้ที่ส  าคัญในการก าหนดวิสยัทัศน ์
เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการก ากับดูแลบริหารจัดการบริษัท
และบริษัทย่อยใหม้ีการบูรณาการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
บริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและน่าเชื่อถือ โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบติั
หนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความซื่อสตัยส์จุริต และรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษิัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ในระยะยาวและตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทกุกลุม่อย่างรอบดา้น 

คณะกรรมการบรษิัทควรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมทัง้สรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รทัง้ในดา้น
การด าเนินงานและดา้นจริยธรรมโดยจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทและหนา้ที่ในการก ากบัดแูลและประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ และ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้  าเร็จตาม
แผนงานที่ไดก้ าหนดไว ้  

ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีเ้พื่อใหก้รรมการ
บรษิัททกุคนตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ ์  

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 
1.1 บริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดแก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

(Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบติัส าคญั 4 ประการคือ 
1.1.1 การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ  

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 
  

 



 

 

1.2 ดแูลใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย  

1.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านึงถึง
จริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคัญ โดยมีการทบทวนและอนุมติัร่วมกับฝ่ายจัดการ
เป็นประจ าทกุปี 

1.4 จัดการบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ ตารางก าหนดอ านาจ
อนุมัติ มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ และความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและเป็นธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

1.5 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาใน
กฎบตัรใหม้ีความเป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
และสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

1.6 พิจารณาแผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจน
พฒันาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล รวมถึงควบคมุดแูลการ
บรหิารและการจดัการของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ เปา้หมาย นโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนที่ก าหนดไวเ้พื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิัทที่มีประสิทธิผล 

1.7 ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้
คณุสมบติัที่หลากหลาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

1.8 ก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส โดยจัดท า 
Board Skills Matrix เพื่อก าหนดคณุสมบติัของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่าง
เหมาะสมเพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
จะตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาว
ของบรษิัท ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ มาตรฐานค่าตอบแทนของ
กรรมการในธุรกิจอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน เป็นตน้   

1.9 อุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่อย่างเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ 
เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน
กรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการหรือเลขานุการบรษิัททราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ  

1.10 พิจารณาก าหนดกลไกการก ากบัดแูลที่ท าใหบ้ริษัทสามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัท รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ที่เก่ียวขอ้ง 



 

 

1.11 แต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจหลกั อย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกั ก าหนด
ค่าตอบแทนและก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ รวมถึงก าหนดกรอบอ านาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัในเรื่องส าคญัที่ตอ้งไดร้บัความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และ
ก ากบัดแูลการบริหารและฝ่ายจดัการของบรษิัทย่อยและบริษัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกัใหเ้ป็นไปตาม
แผนการด าเนินการและนโยบายของบริษัท และควบคุมดูแลการท ารายการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึง การติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่
และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

1.12 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 
รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกนั
ในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินใน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.13 พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบติังาน
อย่างต่อเนื่อง 

1.14 แต่งตัง้เลขานุการบริษัทและก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อรบัผิดชอบการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริษัทและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัท าและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 

1.15 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แผนพัฒนาผูบ้ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจา้หน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และก ากับดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
ระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบไดก้ับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจ
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 



 

 

1.16 ก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เขา้ใจโครงสรา้งและ
ความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ ตลอดจนติดตาม
ดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจ  านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

1.17 ก ากับดูแลและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่บริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กับการ
สรา้งคณุประโยชนต่์อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

1.18 จัดใหม้ีคู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรติดตามใหม้ีการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณ
อย่างจรงิจงั 

1.19 ติดตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธ์ และแผนงานด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ใหน้โยบายเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

1.20 ก ากบัดแูลใหม้ีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 

1.21 ก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหม้ีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อ
ระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

1.22 ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พรอ้มทั้งก ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดา้นการทุจริตและ
การใชอ้  านาจอย่างไม่ถกูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

1.23 จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ 

1.24 ก ากบั ควบคมุ ป้องกนั ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่างผูม้ี
ส่วนไดเ้สียของบริษัทและของบริษัทย่อย บริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุ้น 
ก ากบัดแูลใหม้ีการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อย และการท า
ธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลกัษณะที่ไม่สมควร ทัง้นี ้ใน
กรณีที่กรรมการบริษัทรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท ากับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือมี
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้บริษัท
โดยไม่ชกัชา้ 

 



 

 

1.25 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมี
นยัส าคญั ซึ่งรวมถึงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการที่เก่ียวโยง
กนัระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลกัทรพัยฯ์") และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงทาง
การคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิัท หรือบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหค้ณะจดัการและฝ่ายจดัการมีอ านาจ
ด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
พิจารณา และ/หรือ ใหค้วามเห็นเก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมลูค่าของธุรกรรมไม่
เขา้ข่ายเงื่อนไขที่จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

1.26 จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนใหม้ีการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบ 
ยึดถือปฏิบติัอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการแจง้เบาะแส และนโยบาย
การใชข้อ้มลูภายใน เป็นตน้ และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม รวมถึงก ากับ
ดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยใหอ้ยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณ 

1.27 พิจารณาและอนมุติัความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกที่บริษัทที่เป็นศนูยก์ลางใชใ้นการก ากับดแูล
การบรหิารจดัการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใตบ้รษิัทที่เป็นศนูยก์ลางนัน้ 

1.28 ก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและจัดการกับขอ้รอ้งเรียนของผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้
เบาะแสหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/รอ้งเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการบรษิัทไดโ้ดยตรง 

รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
1.29 ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงิน และการสอบทาน

งบการเงินที่เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 
1.30 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการ

แกไ้ขหากเกิดปัญหา 
1.31 พิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
1.32 จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่เหมาะสมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย บคุคลผูม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบการเงินและรายงาน
ต่าง ๆ ที่จดัท าต่อผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม โดยขอ้มลูเหล่านัน้ควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซตข์องบริษัท รวมทัง้จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้มลูแก่นกั
ลงทุน ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน 
เหมาะสม และตรงต่อเวลา และสง่เสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 



 

 

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 

1.33 ดูแลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน
ดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้
ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้และการจัดท ารายงานการ
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายย่อย
และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส  

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทควรเข้าถึงสารสนเทศที่จ  าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธาน
เจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหม้ีความเห็น
อิสระจากท่ีปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบริษัท  

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และดแูลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อน
การประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

2.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
2.2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมาย  
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุ
ฝ่ายอย่างครบถว้น 

2.2.3 สรุปมติที่ประชมุและสิ่งที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 
2.2.4 ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบรษิัทที่มาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลให้
มีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส  

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์
(บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัท)    

2.5 เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบติั
หนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท  

2.6 ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2.7 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม  

2.8 ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
กรรมการบรษิัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการจะตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  



 

 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบดงันี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 15 คน ซึ่งแต่งตัง้

และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษั ทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคณุสมบติัตามที่กฎหมายก าหนด 

3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ รวมถึงผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และต้องไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนได้เสียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑค์ุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบ
ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด ทัง้นี ้คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
เอกสารแนบทา้ย 

3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่
หลากหลาย มีประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จ ากัดเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี ้เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีมมุมองที่กวา้งขึน้ซึ่งจะช่วยในกระบวนการตดัสินใจและสามารถก ากบัดแูลการ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

3.4 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
เมื่อบุคคลใดไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าสง่คู่มือกรรมการ และขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหก้บักรรมการบรษิัทที่เขา้ใหม่ทกุคนเพื่อใหท้ราบถึงบทบาท
หนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษิัท 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่สามารถท าหน้าที่
ก ากับดูแลกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ โดยอาจพิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
คณะกรรมการชดุย่อยท าหนา้ที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานตามกลยทุธท์างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
4.1 กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคับของบริษัทก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารแสดงชื่อ
บคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์

4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท 
หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 



 

 

4.3 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อการ
ด าเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้  า วิสยัทัศนก์วา้งไกล เขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถ
มองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ อีกทัง้สามารถปฏิบัติหนา้ที่และแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เพียงพอ 

4.4 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนนอกกลุ่มเอสซีจี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมไม่เกิน 4 บรษิัท 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
5.1 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้

จ านวนกรรมการบริษัทแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นใหพ้ิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รบัเลือกตั้ งใหด้  ารง
ต าแหน่งอีกได ้

5.2 การเลือกตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การสรรหากรรมการ
จะตอ้งมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยตอ้งพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบ
วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ รวมถึงคณุสมบติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

5.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคับของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้
จากต าแหน่งเมื่อ 
5.3.1 ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บังคบัของบริษัท หรือ

ตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
5.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบรษิัท 
5.3.3 ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ติดต่อกันโดยมิไดล้าการประชุม 

และคณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
บรษิัททัง้หมด 

5.3.4 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกจากต าแหน่งตามเงื่อนไขภายใต ้พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน 
5.3.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
5.3.6 เสียชีวิต 

5.4 ในกรณีที่กรรมการบริษัทพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทที่พน้จากต าแหน่งยงัคงตอ้ง
อยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ  าเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
บรษิัทชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

5.5 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายขึน้เป็นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือ
นอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน  



 

 

5.6 ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
6.1 การประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท 
6.2 บริษัทก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรนอ้ยกว่า 6 

ครัง้ต่อปี โดยแต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระหลกัในการประชมุไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจน และอาจมีการ
ประชมุครัง้พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส าคญัหรือเรง่ด่วน ในการพิจารณาก าหนดวาระการประชมุและ
พิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
จะพิจารณาร่วมกนั รวมทัง้ดแูลใหม้ีการบรรจุเรื่องส าคญัเป็นวาระการประชุม ทัง้นี ้ในเดือนที่ไม่มีการ
ประชุมใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถ
ก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัการณ ์  

6.3 ใหม้ีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถึงผล
การประชมุดว้ย 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเขา้ร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการ
ประชมุทัง้ปี ในกรณีมีเหตจุ าเป็นที่ท าใหก้รรมการคนใดไม่สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการใน
ครัง้ใดได ้ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตุจ าเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการ
ประชมุครัง้นัน้ 
ทัง้นี ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่บริษัทไดจ้ดัใหม้ีขึน้ดว้ย ซึ่งกรรมการที่แมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกนัสามารถประชมุ
ปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้

6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดย
ค าสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบรษิัทพรอ้มทัง้สง่เอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการ
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันประชุม เว้นแต่จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

6.6 คณะกรรมการบรษิัทสามารถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น นกักฎหมายของบรษิัท นกักฎหมายภายนอก และ/หรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ใหเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

7. องคป์ระชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
7.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการท าหนา้ที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดห้รือต าแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง ให้
กรรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 



 

 

7.2 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

7.3 กรรมการบรษิัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรษิัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่
มสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

7.4 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่เฉพาะการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
เลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วตอ้งจดัใหม้ี
ขึน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการบรษิัทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ  

8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการบริษัทเป็นผูม้ีหนา้ที่จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดส่งใหก้รรมการบริษัท
พิจารณาล่วงหนา้ ก่อนเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป 
โดยมีประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นี ้กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไ้ข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหม้ีความละเอียดถูกตอ้งได ้โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรบัรองแลว้จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชัน้ความลบัและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

9. อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย 
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดตาราง
ก าหนดอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) การก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน แผนหลักในการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงานธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจ การก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการของผลของการด าเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และการดู แลรายจ่ายลงทุน (Capital 
Expenditure) รายการระหว่างกันที่ส  าคัญ การเขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเขา้ร่วมทุน
หรือยกเลิกการเขา้รว่มทนุ 

10. ค่าตอบแทน 
ใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั 

 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 20 มกราคม 2565 
 
 ประกาศ ณ วันที ่4 เมษายน 2565 
 
 -ลงนามโดย- 
   
 (นายชุมพล ณ ล าเลียง)  
 ประธานกรรมการ 
 
 



 

 

หมายเหต:ุ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  280 (1/2565) เมื่อวันที่  20 มกราคม 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร

คณะกรรมการบรษิัท  (ครัง้ที่ 1) 
2. มีการปรบัปรุงชื่อต าแหน่ง “ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่” จากเดิม “กรรมการผูจ้ดัการใหญ่” 

(โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 279 (15/2564) เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ
พิจารณาปรบัปรุงกฎบัตรและนโยบายต่าง ๆ ที่มีการระบุชื่อต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงใหส้อดคลอ้งกับการปรับผัง
โครงสรา้งองคก์รที่มีผลเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2565) 

  



 

 

เอกสารแนบท้ายกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูม้ี
อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือ
บรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์น
ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผู ้มีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ 
ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 



 

 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  

10. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  

12. สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบติัตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน    

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ
การใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6 ใหบ้รษิัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

 


