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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทผู้ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ถือหุ้นและถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสาคัญ
ต่อการสร้ างความเชื่อมั่น และสร้ างมูล ค่าให้ กิจการ รวมทัง้ สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ กับ ผู้ถือหุ้น
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลโดยทั่ว ไป
คณะกรรมการจะมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิ ดังนันหน้
้ าที่หลักของคณะกรรมการบริ ษัท จึงแบ่งเป็ น
2 ด้ าน
1.1 การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษั ท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะดาเนินงานไป
ในทิศทางที่เป็ นประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
1.2 การติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษั ทยังมี อานาจและความรับ ผิดชอบตามที่ กาหนดไว้ ใน
กฎหมายข้ อบังคับบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ แสดงไว้ ในหัวข้ อ 8
เรื่ องอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. องค์ ประกอบ
ผู้ถือหุ้น เป็ นผู้พิ จ ารณาอนุมัติแต่ง ตัง้ กรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริ ษัท และการ
ปฏิ บัติง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเมื่ อ รวมแล้ วมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 5 ท่ าน ประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ ห ลากหลายในสาขาต่างๆ ซึ่ง อย่างน้ อยหนึ่ง คนมี ป ระสบการณ์ ด้ า นบัญ ชี และการเงิ น และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษัท คนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัท ก็ได้
การแต่งตัง้ กรรมการบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษั ทและข้ อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้
จะต้ องมีความโปร่ งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้ องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนันๆ
้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้ถือ หุ้น และจัดให้ มี เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
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ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ และจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อดูแลให้ คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
3. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
3.1 กรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม ในการ
ดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริษัทได้
3.2 มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3.3 กรรมการบริ ษัท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ในการเป็ นกรรมการดังกล่าว
ต้ อ งไม่ เป็ นอุป สรรคต่อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ก รรมการของบริ ษั ท และต้ อ งเป็ นไปตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย แต่ห้ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิตบิ คุ คลอื่น
ที่มี ส ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จ กรรมของบริ ษั ท เว้ นแต่จ ะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.4 กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิส ระตามที่บริ ษัทกาหนด และเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
คุณ สมบัติ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้ อ งสามารถดูแ ล
ผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายได้ เท่ า เที ย มกั น และไม่ ใ ห้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
สาหรับกรรมการอิสระ บริ ษัทกาหนดให้ หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารเป็ นกรรมการ
ที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม และเป็ นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทใน
ลักษณะที่จะให้ มีข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม คือ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง โดยให้ นับ รวมหุ้นที่ ถือโดยผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
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2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อ ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3) เป็ นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทและ
บริษัทย่อย
4) เป็ นกรรมการที่ไม่มี หรื อ เคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อ ผู้บริหารของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ความสัม พันธ์ ทางธุ รกิจ ตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรื อ ให้ เช่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อ บริ การ หรื อ การให้ หรื อ รับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับ หรื อ ให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อ คู่สัญ ญามีภาระหนี ท้ ี่ต้อง
ชาระต่ออี กฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพ ย์ ที่มี ตวั ตนสุทธิ หรื อ ตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบุคคลที่
อาจมี ความขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
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นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
6) เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษา
กฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติ
บุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ หุ้นส่วน
ผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
7) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1) – 8) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
4. การแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
การแต่งตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้จะต้ องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน กรรมการบริ ษัททุกคนรวมถึงกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไป ตามข้ อกาหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบของหน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท ข้ อบังคับของบริ ษัท ว่าด้ วยกรรมการและ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ มีทกั ษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัท และต้ องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในการสรรหากรรมการให้ ดาเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาจะต้ องมี
ประวัติก ารศึก ษาและประสบการณ์ การประกอบวิช าชี พ ของบุค คลนัน้ ๆ โดยมี รายละเอี ยดที่ เพี ย งพอเพื่ อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
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5. วาระการดารงและการพ้ นจากตาแหน่ ง
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และ
เมื่อครบกาหนดออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ ว กรรมการบริษัทอาจพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท มหาชน
จากัดหรื อ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง (ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคล ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้ น แต่ว าระของกรรมการผู้นัน้ จะเหลื อ น้ อ ยกว่า 2 เดื อ น โดยบุค คลซึ่ง เข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่เข้ ามาแทน
6. การประชุม
6.1 กาหนดให้ มีการประชุมทุกไตรมาส หรื ออย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกาหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ าตลอด
ทังปี
้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น กรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีการประชุม บริษัทควร
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ส่ ง รายงาน ผลการด าเนิ น งานให้ คณะกรรมการทราบในเดื อ นที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทัน
การณ์ สาหรับการประชุม
6.2 ประธานกรรมการบริ ษั ทและประธานกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้ดูแลให้ ความเห็นชอบกาหนดวาระ
การประชุม
6.3 เลขานุการบริ ษั ท ท าหน้ าที่ จัด ส่งหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม พร้ อมระเบี ยบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการมี
เวลาศึกษาล่วงหน้ าก่อนเข้ าประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นหรื อเร่งด่วน จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันได้
้
6.4 ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้ าที่ดแู ลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่าง
เพียงพอ สาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็ นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาคัญโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
6.5 ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยนัยสาคัญ ในเรื่ องที่พิจารณาต้ องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้
6.6 การลงมติให้ ใช้ เสียงข้ างมากและหากมีกรรมการคัดค้ านมติดงั กล่าว ให้ บนั ทึกคาคัดค้ านไว้ ในรายงาน
การประชุม
6.7 ในการพิจารณาเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรื อตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ขอให้ ฝ่ายบริ หารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมชี ้แจงข้ อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
6.8 คณะกรรมการควรถือเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้ วย และควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
6.9 เลขานุการบริ ษั ท ท าหน้ าที่ ในการจดบัน ทึก และจัด ท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัด เก็ บ
รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถ
ปฏิ บัติหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ประสานงานกับ ผู้
ที่เกี่ยวข้ อง
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7. องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการบริ ษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรื อไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริ ษัทอยูใ่ ห้ รองประธานกรรมการบริ ษัท
เป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาด
ของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการบริ ษัทคนหนึง่ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้ นแต่กรรมการบริษัทซึง่ มีสว่ นได้ ส่วนเสียในเรื่ องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
8. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
นอกจากหน้ าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้นตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการบริ ษัทยังเป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยกฎหมายข้ อบังคับบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง
การดาเนินการดังต่อไปนี ้
8.1 บริ หารจัดการและดาเนินกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการกากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุรกิจ และการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
8.2 มีอานาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน รวมถึ ง ประกาศข้ อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งของตลาด
หลักทรัพย์ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังต่
้ อไป
8.3 ในกรณี ที่ตาแหน่ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระมี อานาจพิ จ ารณาแต่ง ตัง้
กรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งลง รวมทั ง้ มี อ านาจพิ จ ารณ าแต่ ง ตั ง้ คณ ะกรรมการอื่ น ๆ เช่ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้ น กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตร รวมถึงควบคุมดูแลการบริ หารและการจัดการของฝ่ าย
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บริ ห าร หรื อ ของบุ ค คลใดๆ ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ด าเนิ น งานดัง กล่ า ว ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการได้ ให้ ไว้ โดยให้ ทบทวนอย่างน้ อยทุกๆ 5 ปี
8.4 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษัทที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงควบคุมดูแลบริ หารงานของบริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริษัทในเครื อ
8.5 ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8.6 พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้ าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรื อลงทุน
ในบริษัทหรื อกิจการต่างๆ
8.7 พิจารณาแต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หาร รวมถึง ประเมินผลงานของฝ่ ายบริ หารอย่างสม่าเสมอ และ
ดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
8.8 ดาเนินการให้ ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถื อได้
ตลอดจนดูแลให้ มี ระบบการควบคุม ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่
เพียงพอเหมาะสม
8.9 กาหนดหลักการเกี่ ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่ มีเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไปในการทาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
“ข้ อ ตกลงทางการค้ าในลักษณะเดี ยวกับ วิญ ญู ช นจะพึง กระท ากับ คู่สัญ ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง”
8.10 กาหนด แก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
8.11 พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวที่เห็นสมควรภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
8.12 กาหนดให้ มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันปิ ดบัญชีสิ ้นปี ของบริ ษัท
และกาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็ น
8.13 จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี ในรูปแบบการประเมิน
ทังคณะเพื
้
่อใช้ เป็ นกรอบในการทบทวนการปฏบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
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8.14 พิจารณาและอนุมตั กิ ิจการอื่นๆ ที่สาคัญอันเกี่ยวกับบริ ษัทหรื อที่เห็นสมควรจะดาเนินการนันๆ
้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติ
จากที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ก่อน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ก ารด าเนิ นการเรื่ องใดที่ กรรมการท่านใด หรื อผู้รับ มอบ
อานาจจากกรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศ กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกรรมการท่านนัน้ หรื อผู้รับมอบอานาจจากกรรมการ ไม่มีอานาจในการอนุมัติ การ
ดาเนินการในรายการดังกล่าว
ก. เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องมีมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข. เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่ องต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
กรรมการที่ เข้ าร่ วมประชุม และจากที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ยง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการของ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
ฉ. การควบกิจการ หรื อเลิกบริษัท
การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อกาหนดของตลาด
หลักทรัพ ย์ ให้ ต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการและที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย ง
ดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้เรื่ องใดที่กรรมการหรื อผู้รับมอบอานาจจากกรรมการ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ น
ได้ ส่วนเสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย กรรมการหรื อผู้รับมอบอานาจจาก
กรรมการ ซึ่งมี ส่วนได้ ส่วนเสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี ้ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
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