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 คู่มอืกรรมการบรษิทัฉบบันี้เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั บุญชยัพาณิชย์ (1979) จ ากดั และบรษิทั
ในกลุ่ม เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีซึ่ง
ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรษิทั พงึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแนวทางคู่มอืกรรมการบรษิทัทีก่ าหนดไว้นี้
อย่างเคร่งครดั 

 เพื่อให้คู่มือกรรมการบริษัทเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง  
จงึก าหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืกรรมการบรษิทัเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ การเปลีย่นแปลงแก้ไขใด ๆ 
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

 

 

    (   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์   ) 
           ประธานกรรมการ 
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จดัท าโดย : 
 

........…………………………………... 
( นางกาญจนวรรณ สายเชือ้ )                                

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมการบริษทั 
 

........…………………………………... 
(  นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์  ) 

ประธานกรรมการ 
 

ประวติัการแก้ไขเอกสาร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข (ถา้ม)ี 

0   จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าหรอืผูร้บัผดิชอบสูงสุดของบรษิทั และเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ 
มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลกจิการให้บรษิทัด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  คณะกรรมการบริษัทจึงต้องท าหน้าที่ของตนด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ ซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหก้จิการและผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัไดส้รุปหลกัการส าคญัทีเ่กี่ยวกบักรรมการบรษิทัจากหลกัเกณฑ ์กฎ ระเบยีบ และประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพือ่ใหก้รรมการใชเ้ป็นหลกัและแนวปฏบิตัใินหน้าที ่ความรบัผดิชอบ
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บักรรมการบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

4.1 องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน  

2) ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผูแ้ต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบรษิทั โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัและหลกัเกณฑข์องกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) คณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตามทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ("ประกาศ ทจ. 39/2559") และมขีอบเขต
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีต่ลท. ประกาศก าหนด 
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4) กรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศ
ไทย  

5) กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 

6) โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู้ความสามารถในดา้น
ทกัษะวชิาชพีทีห่ลากหลาย มปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ หรอื
ทกัษะทางวชิาชพี 

7) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามทีป่ระธานกรรมการมอบหมาย 

8) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดย
เสยีงขา้งมาก 

4.2 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

1) กรรมการบรษิทัจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ เป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถ้วนและ

ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไขเพิม่เตมิ) ("พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน") พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์") รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไวว้างใจให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารตามที่คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

2) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกจิ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ

อุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทั และบรษิทัย่อยไดอ้ย่างเตม็ที่ 

3) กรรมการตอ้งด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่เกนิ 5 

แห่ง (นบัรวมกรณีทีไ่ดร้บัอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ ดว้ย) 
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4.3 การด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูก
เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

2) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัอตัราส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระ
นัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

3) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) เสยีชวีติ 
(2) ลาออก ดว้ยการยื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัทีต่้นฉบบั

ใบลาถึงบริษัท โดยกรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบดว้ยกไ็ด ้

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

4) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
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4.4 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับรษิัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพนับรษิัทตาม
หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจพิจารณาก าหนดและ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

    บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ไวด้งันี้ 

1.  คณะกรรมการต้องจดัให้มแีผนกลยุทธ์ระยะสัน้แสดงถงึเป้าหมายที่ชดัเจนและสามารถวดัผลได้ 
และจดัให้มแีผนกลยุทธ์ระยะยาวแสดงถงึวสิยัทศัน์และแนวคดิในการด าเนินธุรกิจโดยรวมและ
อนาคตของบรษิทั รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ และน าผลการ
ด าเนินงานที่เบี่ยงเบนน าเสนอต่อคณะกรรมการ และก าหนดให้ฝ่ายบรหิารจดัหาขอ้มูลอื่นที่เป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และพจิารณาตดัสนิใจปรบัปรุงกลยุทธห์รอืแผนธุรกจิใหเ้หมาะสมต่อไป 

2.  คณะกรรมการต้อ งก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  เพื่ อ ให้ ฝ่ ายบริหารน าแผน  
กลยุทธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวไปปฏิบตั ิสร้างความชดัเจนเกี่ยวกบัทศิทางในด้านการด า เนิน
กิจการ และใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร นโยบายควร
ยดืหยุ่นและสามารถปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางธุรกจิได้ ครอบคลุมงานธุรกจิ เมื่อ
คณะกรรมการก าหนดนโยบายส าหรบับรษิทัแล้ว ควรจดัให้มกีารชี้แจงหรอืมรีะบบการถ่ายทอด
ขอ้มูลให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกนัและท าให้การด าเนินงาน
สอดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนด ทัง้นี้ จะต้องมกีารทบทวนปรบัปรุงนโยบายเป็นครัง้คราว เพื่อให้
ทนักบัเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.  คณะกรรมการควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการคดัเลอืกฝ่ายบรหิาร เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
ก าหนด ในการพจิารณาคดัเลอืกฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ท าหน้าทีด่งักล่าว 

  นอกจากการคดัเลือกฝ่ายบรหิารแล้ว คณะกรรมการยงัมบีทบาทหน้าที่ในการก าหนด
ขอบเขตของหน้าที่และอ านาจของฝ่ายบรหิารให้ชดัเจน และประเมนิผลการปฏิบตังิานของฝ่าย
บรหิาร ซึ่งควรก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัชี้วดัทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการควร
สื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความคาดหวัง พร้อมแจ้งให้ทราบถึ งผลลัพธ์อย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา 
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4. คณะกรรมการอาจพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจาก
ขนาดและสภาพธุรกจิขององคก์ร เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในสว่นทีต่อ้งมกีารสอบ
ทานหรอืการพจิารณาศกึษาในรายละเอยีด ในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ
ควรก าหนดวตัถุประสงค ์หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยใหช้ดัเจน 
และเพื่อให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล 
คณะกรรมการควรก าหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทัง้ด้านข้อมูลและบุคลากรแก่
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้อนุญาตใหท้ าการตดิต่อหรอืขอค าปรกึษาจากบุคลากรภายนอกตาม
สมควรโดยบรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

  ทัง้นี้  คณะกรรมการควรก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ า เพื่อตดิตามการด าเนินงานที่ได้
มอบหมายอย่างสม ่าเสมอ 

5. คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าทีก่ารจดัการงานประจ าวนัแก่ฝ่ายบรหิาร แต่คณะกรรมการยงัมี
ความรบัผดิชอบทีจ่ะต้องก ากบัดูแล และตดิตามการด าเนินงานโดยทัว่ไปของบรษิทั ใหด้ าเนินไป
ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมี
ประสทิธผิล คณะกรรมการควรทราบถงึสภาวะการด าเนินงานของบรษิทัอยู่ตลอดเวลา  รวมทัง้
ปัจจยัต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรหาความรู้เกี่ยวกบั
แนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายบรหิารจดัส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของบรษิัทเป็นประจ า รวมทัง้แนวโน้มทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎและระเบยีบ 
ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการวางแผน ก าหนดนโยบาย หรอืก ากบัดูแล
กจิการ  

6. คณะกรรมการควรก ากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยง ให้แน่ใจว่าฝ่ายบรหิารทราบถึงความเสี่ยง 
ต่าง ๆ ทีอ่าจจะมขีึน้ รวมทัง้จดัการใหม้รีะบบและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งที่เพยีงพอและ
เหมาะสม คณะกรรมการควรใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัที่
ฝ่ายบรหิารจดัท าขึน้ รวมทัง้ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิท าการวเิคราะห ์และประเมนิความ
เหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจ า ซึ่งคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือ
คณะกรรมการชุดย่อยท าหน้าทีด่งักล่าว 
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7. คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดม้ปีฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทั นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัภิายในของบรษิทั  

8. เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทั คณะกรรมการควรดูแลใหม้กีารสื่อสารกนั
ระหว่างบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยใหฝ่้ายบรหิารเปิดเผยขอ้มูล
ในเรื่องส าคญัๆ อย่างถูกต้องและทนัต่อเหตุการณ์ ดงันัน้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้รีะบบที่ท าให้
เชื่อมัน่ได้ว่าขอ้มูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยนัน้ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเหตุการณ์ เป็นไปตามกฏหมาย
และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ในการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ จะต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวงั 
เยี่ยงวญิญูชนผู้ประกอบธุรกจิเช่นนัน้พงึกระท าภายใต้สถานการณ์เดยีวกนั เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

10.  ด าเนินการใหบ้รษิทัน าระบบงานบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมและ
มปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ
และมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ
บรษิทั และบรษิทัย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

11.  พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี และพจิารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และจะต้องไม่แทรกแซงการปฏบิตังิานทางวชิาชพีของผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทั กรณีที่ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทถอนตวัหรอืถูกถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท. ตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

12.  พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัวิสิยัทศัน์ นโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั ตามที่คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการจดัท า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ การตลาด และสภาพการแขง่ขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

13.  จดัใหม้แีละปฏบิตัติามนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ตามหลกัธรรมาภิบาลที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสนบัสนุนใหม้กีารสือ่สารไปสูทุ่กคนในบรษิทั ใหไ้ดร้บัทราบยดึถอืปฏบิตัิ
อย่างจรงิจงั เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ นโยบายการแจ้งเบาะแส และนโยบายการใช้
ขอ้มูลภายใน เป็นต้น และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่า
บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

14.  แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบรษิัทเพื่อรบัผิดชอบ
การด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ในนามของบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรษิทั เช่น การจดัท าและเกบ็
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รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสอืนัด
ประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และเกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี เป็นตน้ 

15.  พจิารณา และ/หรอืให้ความเหน็เกี่ยวกบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิทั บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรพัย์ รวมทัง้กฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

16.  กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั มหีน้าทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์การถอืหุน้หรอืหุน้กู้
ในบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม และการท าธุรกรรมของกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัท 
รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวกบับรษิทั หรอืบริษทัย่อย ในลกัษณะที่
อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อ
เวลา 

17.  จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบรษิทัและใหค้วามเหน็ชอบขอ้เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรบัเปลีย่นเนื้อหา
ในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 

18.  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดเกีย่วกบักจิการของบรษิทั ตามทีผู่ถ้อืหุน้มอบหมาย  

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

6.1 คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัตามความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และลกัษณะ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี  ณ จงัหวดัที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทัหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานที ่เป็นไป
ตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการ 

6.2 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืเรยีก
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษา
สทิธแิละประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้
กไ็ด ้

6.3 หากกรรมการตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานคณะกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
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6.4 ในกรณีทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการ
อสิระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

6.5 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ในกรณีที่มรีองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ
ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

6.6 ในการลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ให้ถอืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการหนึ่ง
คนมหีนึ่งเสยีง โดยกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้น
อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.7 บรษิทัจะด าเนินการใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และจดัเกบ็รวบรวม
เอกสารที่ร ับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถต รวจสอบได้ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัททุกครัง้ บรษิัทจะจดัให้มผีู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้องเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้
ขอ้มลูและรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

7. การประเมินผลคณะกรรมการบริษทั  

บรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุก ๆ ปี โดยเป็นการ
ประเมนิทัง้แบบคณะและรายบุคคล เพือ่น ามาปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุ้นและ
องคก์รสงูสุด โดยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมนิในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

8. การรายงานของคณะกรรมการบริษทั 

8.1 คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลทัว่ไปต่อ  
ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มคี าอธบิายอย่างมเีหตุผล พรอ้ม
ตวัเลขสนับสนุนทัง้ในดา้นผลการด าเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลส าเรจ็
และอุปสรรคของบรษิทั 

8.2 คณะกรรมการบรษิทั ควรจดัท ารายงานแสดงถงึความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ต่อ
การจดัท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงนิของบรษิทั เสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 



  

 

บริษทั บญุชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั แกไ้ขครัง้ที ่ 00 

คู่มือ 
กรรมการบริษทั 

วนัทีอ่นุมตัใิช ้  

หน้า 12 / 18 
 

เอกสารใช้ภายในบริษทัฯ ห้ามเผยแพร่ MA-I-050-00-611001 

8.3 คณะกรรมการบรษิทั ควรเปิดเผยการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท. ก าหนด 

9. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูว้างและก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ 
โดยกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบและ
ทดัเทยีมกบัมาตรฐานของธุรกิจเดียวกนั ทัง้นี้ อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัจะต้องได้รบั
อนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

10. การพฒันา ฝึกอบรมคณะกรรมการบริษทั 

10.1 เมื่อมกีรรมการบรษิทัคนใหม่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูป้ระสานงาน
ในการจดัปฐมนิเทศกรรมการบรษิทัคนใหม่เพื่อให้กรรมการบรษิทัคนใหม่รบัทราบถงึขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ในด้านความเป็นมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น
และการจดัการ และเรื่องอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น รวมทัง้น าเยีย่มชมกจิการ 

10.2 บริษัทให้ความส าคญักับการฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท โดยหากมีหลักสูตรที่เห็นว่ามี
ความส าคญัและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เลขานุการบรษิัทจะแจ้งไปยงักรรมการเพื่อ
สอบถามความประสงคใ์นการเขา้รบัการอบรม และจดัใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 

11. ภาคผนวก 

 แบบประเมนิผลตนเองของกรรมการ 
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