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กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี (Good Corporate 

Governance) และการปฏิบติัตามหมวด  3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ซึ$ งแก้ไขเพิ$มเติม โดยพระราชบัญญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที$ D) พ.ศ. EDDF เพื$อให้สอดคลอ้งกบัการบริหารและ
การปฏิบติังานในปัจจุบนั จึงไดป้รับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัใหม่ ดงันีK  
 

1. วตัถุประสงค์      

คณะกรรมการบริษทั จดัตัKงขึKนเพื$อทาํหนา้ที$กาํกบัดูแลกิจการ เพื$อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อ
หุน้ และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทัและมติที$
ประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื(อสัตย์สุจริตเยี(ยงวิญ,ูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัKน จะพึง
กระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที$ปราศจากอิทธิพลในการที$ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริษทั  

 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
  ที$ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนตาํแหน่งกรรมการบริษทัที$จะพึงมี แต่ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่       
5 คน และเลือกตัKงบุคคลที$ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทัKงตอ้งไม่มี
ลกัษณะที$แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที$จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการที$มีมหาชนเป็นผู ้
ถือหุ้น  ตามที$คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด ทัKงนีK  กรรมการบริษทัไม่
น้อยกว่ากึ$ งหนึ$ งของจาํนวนกรรมการบริษทัทัKงหมดตอ้งมีถิ$นที$อยู่ในราชอาณาจกัร และมีจาํนวนกรรมการ
อิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน    โดยดาํเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ  
 การเลือกตัKงกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง 
ทัKงนีK จะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน    ในการสรรหากรรมการบริษทัให้ดาํเนินการผา่นกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหา  โดยมีรายละเอียดที$เพียงพอเพื$อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือผูถื้อหุน้ 
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3. นิยามกรรมการอสิระ 

 คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
ดงัต่อไปนีK  

3.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจาํนวนหุน้ที$มีสิทธิออกเสียงทัKงหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที$อาจมีความขดัแยง้ ทัKงนีK  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้$เกี$ยวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนัKน ๆ  ดว้ย 

3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที$มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน ที$ปรึกษาที$ไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลที$อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที$ไดรั้บแต่งตัKงเป็นกรรมการอิสระ 

3.3 ไม่เป็นบุคคลที$มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที$
เป็นบิดามารดา  คู่สมรส  พี$นอ้ง  และบุตร รวมทัKงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที$จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล
ที$อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที$อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัKงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ$ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของ
ผูที้$มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที$อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที$ไดรั้บ
แต่งตัKงเป็นกรรมการอิสระความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ$ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้
ที$กระทาํเป็นปกติเพื$อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์  รายการเกี$ยวกับ
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม            
ค ํKาประกนั  การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีK สิน  รวมถึงพฤติการณ์อื$นทาํนองเดียวกนั ซึ$ งเป็น
ผลให้ผูข้ออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนีK ที$ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ$ ง ตัKงแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยที์$มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตัKงแต่ยี$สิบลา้นบาทขึKนไป  แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ$า
กวา่   ทัKงนีK  การคาํนวณภาระหนีKดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการที$เกี$ยวโยง
กนั  ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที$เกี$ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีK ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีK ที$เกิดขึKนในระหว่างหนึ$ งปีก่อนวนัที$มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที$
อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ$งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ$ งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลที$อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที$ไดรั้บแต่งตัKงเป็นกรรมการอิสระ 

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ$ งรวมถึงการให้บริการเป็นที$ปรึกษากฎหมาย    
หรือที$ปรึกษาทางการเงิน ซึ$ งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที$อาจมีความขดัแยง้  ทัKงนีK  ในกรณีที$ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ$ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัKนด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที$ไดรั้บแต่งตัKงเป็นกรรมการอิสระ 

3.7 ไม่เป็นกรรมการที$ไดรั้บการแต่งตัKงขึKนเพื$อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซึ$ งเป็นผูที้$เกี$ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

3.8 ไม่มีลกัษณะอื$นใดที$ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี$ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 

  ทัK งนีK  หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี$ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามที$ไดมี้ประกาศเปลี$ยนแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัKงให้เป็นกรรมการอิสระที$มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ$ ง 3.1 ถึง 3.8 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที$อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

4.  วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัK ง  ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 
เป็นอตัรา  ถ้าจาํนวนกรรมการบริษทัที$จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จาํนวนใกลที้$สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการบริษทัซึ$ งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
เลือกตัKงใหม่อีกได ้

4.2 ในกรณีที$ตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง เพราะสาเหตุอื$นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกตัKงกรรมการบริษทัแทน
ตาํแหน่งที$วา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซึ$ งเขา้เป็นกรรมการบริษทั
ดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที$เหลืออยูข่องกรรมการบริษทัที$ตนแทน 
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4.3 กรรมการบริษทัพน้จากตาํแหน่งเมื$อ 
(ก) ครบกาํหนดตามวาระ 
(ข) ลาออก 
(ค) ถึงแก่กรรม 
(ง) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) มีลกัษณะที$แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที$จะได้รับความไวว้างใจให้บริหาร

จดัการกิจการที$มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น  ตามที$คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

(ฉ) ที$ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(ช) ศาลมีคาํสั$งใหอ้อก 

 4.4 กรรมการบริษทัที$ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งให้ยื$นหนงัสือลาออกต่อบริษทั   การ
ลาออกมีผลนับแต่วนัที$หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยก็ได ้

 
5.  การประชุม 

 5.1 วาระการประชุม 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลซึ$ งประธาน
กรรมการบริษทัมอบหมาย กาํหนดวนั เวลา สถานที$ และวาระการประชุม โดยส่งหนงัสือนดั
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบที$เพียงพอไปยงักรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อน
วนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น รีบด่วน เพื$อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การ
นัดประชุมโดยวิธีอื$นและกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัKนก็ได้ และตอ้งจดัทาํรายงานการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรสถานที$ที$จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ$ ง ให้อยู่ในทอ้งที$อนัเป็นที$ตัKง
ของสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือสํานกังานสาขา หรือสถานที$อื$นใดตามที$คณะกรรมการ
บริษทัจะกาํหนดให ้

5.2 จาํนวนครัK งการประชุม 
                คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัK ง     และอาจเรียกประชุมเพิ$มเติม

ตามความจาํเป็น 
5.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ$งหนึ$ง  ของ
จาํนวนกรรมการบริษทัทัKงหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม    
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ในกรณีที$ประธานกรรมการบริษทัไม่อยูใ่นที$ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที$ได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการบริษทัให้รองประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที$ได้ ให้กรรมการบริษทัซึ$ งมาประชุมเลือก
กรรมการบริษทัคนหนึ$งเป็นประธานในที$ประชุม 

5.4 การลงคะแนนเสียง 
มติที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริษทัที$เขา้ร่วมประชุม  
กรรมการบริษทัคนหนึ$งมีเสียงหนึ$งเสียงในการลงคะแนน ทัKงนีK  กรรมการบริษทัที$มีส่วนไดเ้สีย
ในเรื$องที$พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื$องนัKน ถ้ า ค ะ แ น น
เสียงเท่ากนัให้ประธานในที$ประชุมออกเสียงเพิ$มขึKนอีกหนึ$งเสียงเป็นเสียงชีK ขาด  ยกเวน้ การ
ลงคะแนนเสียงที$มีกฎหมายไดก้าํหนดเป็นอยา่งอื$น 
 

6. อาํนาจดําเนินการ 

6.1      กาํกบัดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบั และมติของที$ประชุมผูถื้อ
หุน้ และไม่ขดัต่อกฏหมาย 

6.2      แต่งตัKงกรรมการคนหนึ$ งเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตัKงรองประธานกรรมการก็ได ้
ตามที$คณะกรรมการเห็นสมควร   

 6.3 แต่งตัKง ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าที$ให้แก่ที$ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ต่างๆ กรรมการผู ้จ ัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื$นใดไปปฏิบัติ ตามที$
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 6.4 อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัที$มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั   ในฐานะผูถื้อหุ้น  หรือ
บริษทัที$มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอื$น ในวงเงินส่วนที$เกินอาํนาจคณะ
กรรมการบริหาร 

6.5 อนุมติัการเขา้คํKาประกนัวงเงินสินเชื$อแก่บริษทัที$มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั    ในฐานะ
ผูถื้อหุน้ หรือบริษทัที$มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนัหรือบริษทัอื$น  ในวงเงินส่วนที$เกิน
อาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

6.6   อนุมัติการเข้าทํานิติกรรมที$ มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที$ เกินอํานาจคณะ  
กรรมการบริหาร 

6.7     อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเชื$อ ในวงเงินส่วนที$เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
6.8 อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพยอื์$นใด ในวงเงินส่วนที$เกิน

อาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
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6.9     อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินส่วนที$เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
6.10 อนุมติัการปรับสภาพ   ทาํลาย   ตดับญัชี    ซึ$ งสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยที์$ไม่มีตวัตนที$เลิกใช ้   

ชาํรุด  สูญหาย  ถูกทาํลาย  เสื$อมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่าทางบญัชีรวม
ในวงเงินส่วนที$เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 

6.11 อนุมติัการปรับสภาพราคา  การทาํลายซึ$ งวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือที$เสื$อมสภาพ  หรือ             
ลา้สมยัซึ$ งจะทาํใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนที$เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร  

6.12 อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข ์ การฟ้องร้อง
คดีและ/หรือ การดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทั  สําหรับเรื$องที$มิใช่
ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที$เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที$มีทุนทรัพย์เกินอาํนาจคณะ
กรรมการบริหาร 

6.13    เสนอการเพิ$มทุน   หรือลดทุน  หรือการเปลี$ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแกไ้ขเปลี$ยนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ   ขอ้บงัคบั  และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

6.14    อนุมติัใหป้ระธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้าํหนดคู่มืออานาจดาํเนินการ 
].^D มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัที$เกี$ยวขอ้งมาชีK แจง  ให้ความเห็น

ร่วมประชุม  หรือส่งเอกสารตามที$เห็นวา่เกี$ยวขอ้งจาํเป็น 
6.1]   ปรึกษาผูเ้ชี$ยวชาญ หรือ ที$ปรึกษาของบริษทั(ถา้มี) หรือ จา้งที$ปรึกษา  หรือผูเ้ชี$ยวชาญภายนอก    

ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
6.1_    แต่งตัKงและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
6.1`    บรรดาอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ที$เกี$ยวขอ้งกบัการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ$งสินทรัพยแ์ละการทาํรายการที$เกี$ยวโยงกนั  ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน 

 
7.  หน้าที(และความรับผดิชอบ 

7.1 กาํหนดวสิัยทศัน์  ทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
7.2 อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจาํปี รวมทัKงกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที$กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.3 ส่งเสริมให้จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที$เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื$อให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
การดาํเนินธุรกิจและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 
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7.4 จดัให้มีระบบควบคุมภายในที$เพียงพอ  เหมาะสม  เพื$อให้มั$นใจว่า การทาํรายการต่างๆไดรั้บ
อนุมติัจากผูมี้อาํนาจ มีการสอบทานและจดัทาํระบบการบญัชีที$ถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ
ที$สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 

7.5 การทาํรายการที$อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางที$ชดัเจนและเป็นไปเพื$อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี$ยวกบัขัKนตอนการดาํเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของรายการที$อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

7.6 ใหค้วามเห็นชอบรายงานทางการเงินที$ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้  และ
ไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7.7 รับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน
อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

7.8 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
7.9 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที$ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป 

เรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยกาํหนด  วนั  เวลา  สถานที$  และระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้    
ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี$ยวกบั
เรื$องที$เสนอต่อผูถื้อหุน้  ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัK ง  บริษทัจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของ
บริษทัไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือ  กาํหนดวนัเพื$อกาํหนดรายชื$อผู ้
ถือหุน้ (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือน เพื$อสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล 

7.11    จดัทาํรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท  (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี                 
(แบบ 56-1) 

7.12    รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัK งเมื$อมีการเปลี$ยนแปลง 
7.13    ติดตามดูแลเอกสารที$จะยื$นต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เกี$ยวขอ้ง เพื$อให้มั$นใจว่าไดแ้สดง

ขอ้ความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลที$ปรากฏอยู่ในสมุดบญัชี  ทะเบียน 
หรือเอกสารอื$นใดของบริษทั 

7.14 อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
7.15 ปฏิบติัการอื$นใด ที$เกินอาํนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที$คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
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8.  ข้อพงึปฏิบัติที(ดีของกรรมการบริษัท 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัมหาชนจาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจด
ทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมการบริษทั  จึงมีขอ้พึงปฏิบติั  ดงันีK  

8.1 ปฏิบติัหนา้ที$ของตนดว้ยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั ซื$อสัตยสุ์จริต เยี$ยงวิญgูชนผูป้ระกอบ
ธุรกิจเช่นนัKน จะพึงกระทาํภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนัด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้าที$
ปราศจากอิทธิพลในการที$ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั รวมทัKงตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม   
นโยบาย   กฎหมาย  วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการบริษทั  และมติที$
ประชุมผูถื้อหุน้   

8.2 มีความตัKงใจที$จะดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื$อง และอุทิศเวลาเขา้ร่วมประชุม เพื$อร่วมพิจารณาและ
ใหค้วามคิดเห็นอยา่งสมํ$าเสมอ 

 8.3 มีภาวะผูน้าํ  วสิัยทศัน์  จริยธรรม  และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ   เพื$อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

 8.4  กาํกบัดูแลและติดตามการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายที$กาํหนด
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 8.5 ดูแลผูมี้ส่วนได้เสียตามสิทธิที$มีตามกฎหมายที$เกี$ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ในการสร้างความมั$งคั$ง   ความมั$นคงทางการเงิน  และความ
ย ั$งยนืของกิจการ 

8.6 รายงานการเขา้ถือหลกัทรัพย ์ การเปลี$ยนแปลงการถือหลกัทรัพยบ์ริษทั  ของตน  คู่สมรส  
บุตรและบุตรบุญธรรมที$ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

8.7 รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลที$มีความเกี$ยวขอ้ง  ซึ$ งเป็น
ส่วนไดเ้สียที$เกี$ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามหลกัเกณฑ ์ 
เงื$อนไข   และวธีิการที$คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 8.8 ในกรณีที$กรรมการบริษทั รวมทัKงบุคคลที$มีความเกี$ยวขอ้งหรือญาติสนิท มีการทาํรายการกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ซึ$ งเขา้ข่ายรายการที$เกี$ยวโยงกนั และ/หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ$ ง
สินทรัพย ์จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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8.9 ในการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั    กรรมการบริษทัควรติดตามดูแลเพื$อให้มั$นใจวา่ได้
แสดง     ขอ้มูลเกี$ยวกบัฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัตามความเป็นจริง โดย
ไม่ปกปิดขอ้ความอนัควรที$สาธารณชนพึงทราบ 

 

                                                   ------------------------------------------------------------------------ 

 
                   กฎบตัรคณะกรรมการบริษทันีK ไดรั้บอนุมติัโดยมติที$ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัK งที$ 6/2560 
เมื$อวนัที$  27 ธนัวาคม 2560  และมีผลใชบ้งัคบัตัKงแต่วนัที$  28  ธนัวาคม  2560  เป็นตน้ไป    
 
 
  

                                                                 ______________________ 
                                                    (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)                         
                                                      ประธานกรรมการบริษทั 

 

- ลงนาม - 


