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1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการจดัการของบรษิทั ในฐานะผูน้ าในการก าหนด

กลยุทธน์โยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญั มอบหมาย และตดิตามการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยัง่ยนื เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้               หลกั

ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท                          

มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

(1) กรรมการอาจเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้และ

ถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า1 กึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมด 
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(4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งหรอืหลายคน

เป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และประธานกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัการ

นัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม 

และการบนัทกึรายงานการประชุม 

(5) การแต่งตัง้กรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงับงัคบับรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัด าเนินโดยคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน โดยการพจิารณา

จะต้องมปีระวตัิการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมี

รายละเอยีดที่เพยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผู้

ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
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3. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัท มคีวามซื่อสตัย์ 

สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้  

ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

(2) มคีุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด  

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) หรอืตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่มลีกัษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผู้

ถอืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(3) กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทัง้นี้ ในการเป็น

กรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบรษิัทและต้อง

เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
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(4) กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการ

ของบรษิัท และบรษิัทย่อย หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มสีภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะท าเพื่อ

ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที่

จะมมีตแิต่งตัง้ 

(5) กรรมการอิสระต้องไม่ท าหน้าที่บรหิาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ถือหุ้นที่มอี านาจ

ควบคุม เป็นบุคคลซึ่งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั     เพือ่

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยให้

ความเหน็อย่างเป็นอสิระ เป็นผูซ้ึ่งไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัและบรษิทัย่อยใน

ลกัษณะทีจ่ะใหม้ขีอ้จ ากดัในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

(6) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั ้งมีขอบเขตหน้าที่และ                 

ความรบัผดิชอบตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

กรรมการอสิระของบรษิทั ตอ้งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
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1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.53 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ 

ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้

เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้

แ ต่ จ ะ ไ ด้ พ้ น จ า ก ก า ร มี ลั ก ษณะ ดั ง ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2  ปี ก่ อ น 

ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอื

ทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายใน

ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ

กรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบั

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการ
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ใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ

เพือ่ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอื

บริการ หรือการให้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้า

ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดียวกนั 

ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ี ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 

ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั (Net Tangible Asset หรอื NTA) หรอืตัง้แต่ 20 

ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้

เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน

การพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 
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5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา

กฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ

บรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

เขา้รบัต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของ

บรษิทั หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ี



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 
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5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 
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ส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิ

รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่มี

สภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของบรษิทั 

10) สามารถเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัในกลุ่มได ้(เกณฑข์อง กลต.) 

11) มคีุณสมบตัอิื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ทางการ 

12) ไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง4  
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ 

อาจไดร้บัพจิารณาเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทัต่อไปได้ 

(2) ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดกบั 1 ใน 3 โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจ

ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก

และปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัฉลากกนั สว่นปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 
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3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตาม

กฎหมายว่ าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์แล ะ                      

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง 

(3) กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 

(4) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ให้

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผู้

นัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอืของกรรมการทีต่นแทน 
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วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยก าหนดวันประชุม                  

ไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 

(2) ประธานกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ดูแลให้ความเหน็ชอบก าหนด

วาระการประชุม โดยปรกึษาหารอืกบัฝา่ยบรหิาร 

(3) ในการเรยีกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการบรษิัทหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจดัส่ง

หนังสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้

กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้า

ก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรอืประโยชน์ของบริษัท 

จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนันดัประชุมเรว็กว่านัน้ได้ 

(4) ประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าที ่เป็นประธานทีป่ระชุม มหีน้าที ่ด ูแลจดัสรรเวลา              

แต ่ล ะวาระ ให ้อย ่า ง เพ ยี งพอส าหร บักรรมการที ่จ ะอภปิรายแสดง ความ เห น็                        

อย ่าง เป็นอสิระในประเดน็ที ่ส าคญั โดยค าน ึงถ งึผลประโยชน์ของผู ้ถ อืหุ น้และ                        

ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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(5) ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผูก้ล่าวสรุปประเดน็ส าคญัของวาระการประชุม

เพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ                 

แต่ละท่านแสดงความเหน็ เพือ่ประมวลความคดิเหน็และสรุปเป็นมตทิีป่ระชุม 

(6) ในการประชุมคณะกรรมการนัน้ กรรมการผู้ที่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา  จะไม่เขา้

ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ ไม่มอี านาจอนุมตั ิรวมทัง้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในธุรกรรมนัน้ ๆ  

(7) ก าหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่ เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้                       

เพือ่อภปิรายปญัหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝี่ายจดัการ   ร่วม

ดว้ย 

(8) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั กรรมการทีต่ดิภารกจิเดนิทางไกล สามารถ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการทางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference หรอืเครื่องมอือื่น

ใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การประชุมดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งก าหนด 

(9) ในการพจิารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมสีทิธิขอดูหรอืตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและ

ขอใหฝ้า่ยบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิ รวมถงึสามารถ

ขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาภายนอกได ้



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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(10) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการบรษิทัมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ

บรษิัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี                   รอง

ประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม               

แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรษิทัซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่

ประชุม 

(11) กรรมการบริษัทคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการบริษัทซึ่ง                      

มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธลิงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่

ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้านไว้                

ในรายงานการประชุม 

(12) ในการลงมตใินที่ประชุม จะต้องมกีรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด โดยไม่นับรวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมติ

ในทีป่ระชุมคณะกรรมการนัน้4 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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(13) เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการจดบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุม                  ภายใน 

14 วนันบัจากวนัประชุม จดัเกบ็รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุน

ตดิตามใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รวมทัง้ประสานงานกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

6. หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั (duty of care) และความซื่อสตัยส์ุจรติ 

(duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) มหีน้าที่ดูแลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการหา้มจ่ายสนิบน 

หรอืการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติ และคอรร์ปัชัน่ 

(3) จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อ                

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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(4) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลักของบริษัทและ              

บรษิทัย่อยเพือ่ความยัง่ยนื รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการด าเนินงานทีฝ่่าย

บรหิารเสนอ และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้่ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธ

กจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิดงักล่าว โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น โดยค านึงถงึผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จดัให้มกีาร

ทบทวนในเรื่องนี้เป็นประจ าทุกปี4 

(5) ก ากับดูแล ทบทวนและจัดให้มี4การจัดท ากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานประจ าปี และ

งบประมาณประจ าปีของบรษิัทและบรษิัทย่อย สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัของบรษิทั และสนับสนุนใหม้กีารจดัท าหรอืทบทวน วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ ในระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี รวมทัง้สนับสนุนการน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั รวมทัง้ก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) ก ากับดูแล ให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม  (Monitoring and Supervision)                   

การบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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(7) ติดตามผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของ                

สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่าง

ต่อเนื่อง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทางธุรกจิและงบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(8) จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี                

เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 

(9) จดัให้มีการท ารายงานประจ าปีของบริษัทและรบัผิดชอบต่อการจดัท าและจัดให้มีการ

เปิดเผยงบการเงนิรวมของบรษิทั เพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาและ

อนุมตั ิ

(10) จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

(11) พจิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัิ   บรษิทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/

หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการคนใหม่แทน



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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กรรมการคนเดมิ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

หรือน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ในกรณีที่ออกตามวาระ  และการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ 

เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

(12) พิจารณา แต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการ

บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความยัง่ยนื5 เพื่อ

ช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม และ

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จาก ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 

(13) พจิารณา ก าหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

(14) พิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย                

ในจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการก าหนดขอบเขต                 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้ไว้             

อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การ               



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
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แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 
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2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 
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ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องส าคัญซึ่งจะต้องได้รับ                   

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน เพือ่ใหม้กีารควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทและการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง  การ

เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(15) คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอ านาจ และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะ

อย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต

แห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบรษิทัก าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ ต้องไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                 

( ต ามนิ ย ามที่ ป ร ะก าศคณะก ร รมก า รก า กับ หลักท รัพ ย์ แ ล ะต ล าดหลัก ท รัพ ย์  แ ล ะ / ห รือ                                

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
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แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการ  ทีเ่ป็นไปตาม

ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(16) พจิารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน 

(17) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นเหมาะสมต่อ               

การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

(18) พจิารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามที่คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาน าเสนอ รวมทัง้ประเมินผลการท างานและ

ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(19) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม               

ผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ 
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(20) ด าเนินการให้บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานทางบัญชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มี

การรายงานทางการเงนิและการสอบทานบญัชทีีน่่าเชื่อถอื มรีะบบการควบคุมภายใน และ

ระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิ

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย                อย่าง

สม ่าเสมอ 

(21) พิจารณาอ นุมัติน โยบายด้ านการบริห ารคว าม เสี่ ย ง  (Risk Management) และ                     

การควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย

หลกักลยุทธ์ให้ครอบคลุมทัง้องค์กรและก ากบัดูแลให้มกีระบวนการในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม รวมถงึการ

ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

(22) พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่               

เกี่ยวโยงกนั ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมตัิหลักการเกี่ยวกับ

ขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิทั และ

บรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบการ
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ด าเนินการใหฝ้า่ยจดัการมอี านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของ

กฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(23) ก ากบัและดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทัและ  บรษิทัย่อยให้

เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั กฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั

แ ล ะ ห ลั ก เ กณฑ์ ต่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ต ล า ด ทุ น                             

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง   

ประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

ทรพัย์สนิที่ส าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

(24) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร

พอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ

ในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

(25) ดูแลใหบ้รษิทัเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่หมาะสมและมกีารเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี บุคคล

ผู้มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและ

ตรงต่อเวลา 
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(26) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจ

ทีเ่หมาะสม 

(27) ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในการรบัข้อร้องเรียนและในกรณี  มีการ              

ชี้เบาะแส โดยก าหนดใหบ้รษิทัจดัท าและตดิตามปรบัปรุงนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีนและ

การแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ (Whistleblower Policy) ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

(28) ดูแลใหฝ้่ายจดัการของบรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานผูร้บัผดิชอบงานลงทุนสมัพนัธ์ทีท่ าหน้าทีใ่น

การสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ได้

อย่างเหมาะสม 

(29) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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7. หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ในกรณีการปฏิบติัตามสญัญาให้สิทธิ 

 (1) พจิารณาอนุมตัิการใช้สิทธิหรอืไม่ใช้สิทธิภายใต้สญัญาให้สิทธิ ซึ่งจะต้องได้รบัคะแนน

เสยีงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอิสระทัง้หมด และ

ในการประชุมวาระดงักล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระทุกรายเข้าร่วมประชุม ทัง้นี้ หาก

กรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่ม ีการ

ประชุมคณะกรรมการที่มวีาระพิจารณาใช้ส ิทธิหรอืไม่ใช้ส ิทธิตามสญัญาให้ส ิทธิ ให้

กรรมการอิสระรายดงักล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสยีงลงคะแนนผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรอืนอกราชอาณาจกัร และให้กรรมการอิสร ะราย

ดงักล่าวรบัรองรายงานการประชุมในภายหลัง2 

(2) ก ากบัดูแลให้บรษิ ัทด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการใช้สทิธิ และปฏิเสธไม่ใช้สทิธิตาม

สญัญาให้สทิธิ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทุกครัง้ 

รวมถึงการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี ส าหรบั

การเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี  บรษิัทจะ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั จ านวนครัง้ที่มกีารพจิารณาตามสญัญาให้สทิธิ จ านวนครัง้ที่

ใช้สทิธิ และจ านวนครัง้ที่ปฏิเสธการใช้สทิธิดงักล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาเหตุ
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5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 
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การปฏิเสธส ิทธ ิที ่ส าคญั ความเห ็นของคณะกรรมการบร ิษ ัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิเสธการใช้สิทธิ)2  

(3) ก ากบัดูแลให้บรษิัทด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบที่

เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบรษิ ัทที่เกี่ยวกบัการด าเนินการตามสญัญาให้สทิธิ ใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 

8.การประเมินผลการปฏิบติังาน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจดัท าแบบ

ประเมนิผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการประเมิน

รายบุคคลและการประเมนิรายคณะ ซึ่งอา้งองิจากแบบประเมนิของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (IOD) และแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมนิจะน ามาใช้เป็น

กรอบในการพจิารณาทบทวนการปฏบิตังิานในหน้าที ่ปญัหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะ

มาปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานต่อไป 

กฎบตัรฉบบัน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้

ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั   
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/002   
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561)  
แก้ไขครัง้ท่ี               แก้ไขครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

แก้ไขครัง้ท่ี 2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
แก้ไขครัง้ท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
แก้ไขครัง้ท่ี 4 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
แก้ไขครัง้ท่ี 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 
 

 

1 แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 วนัที ่7 มนีาคม 2562 

2 แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

3. แก้ไขครัง้ที ่3 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2565 วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 

4. แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

5. แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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ทัง้นี้ กฎบตัรนี้มกีารเสนอแกไ้ข ดงันี้ 

แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2562 

แกไ้ขครัง้ที ่2 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2562 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 

แกไ้ขครัง้ที ่3 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2562 เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 

แกไ้ขครัง้ที ่4 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2565 

แกไ้ขครัง้ที ่5 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 
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