กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ฉบับปรับปรุ ง)

จัดทำโดย คณะกรรมกำรบริษัท
21 มีนำคม 2560

ข้ อ 1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังจำกผู
้
้ ถือหุ้น และ ถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบำทสำคัญ
ต่อกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ สร้ ำงมูลค่ำให้ กิจกำรรวมทังสร้
้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ กำร
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ข้ อ 2 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้น
ต่อหนึง่ เสียง
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรบริษัทไม่
น้ อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรบริษัททังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย และ กรรมกำรบริษัท
ของบริษัทฯ ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำยกำหนด
2. กำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริษัทฯ และ ข้ อกำหนดของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้ องมีประวัตกิ ำรศึกษำ และ
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนันๆ
้
โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจ
ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น
บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคล
เดียวกัน โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ ำที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ กำรประชุมผู้ถือหุ้น มี
บทบำทในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ให้ มีประสิทธิภำพ จนสำเร็จลุลว่ ง
เป็ นไปตำมระเบียบข้ อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ด โอกำสให้ กรรมกำรบริษัทแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และ เท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมกำรบริษัท

ปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจ

หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และ คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุตำม
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วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท มีกำรลงคะแนนเสียง และ คะแนนเสียง
ทังสองฝ่
้
ำยเท่ำกัน
ข้ อ 3 คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมกำรบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่
บริษัทฯ ได้
2. ห้ ำมกรรมกำรบริษัทประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อ เข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทในนิติบคุ คลอื่นที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อน
จะมีมติแต่งตัง้ และ กรรมกำรบริษัทต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีสว่ นได้ เสียในสัญญำที่บริ ษัทฯ
ทำขึ ้น หรื อ ถือหุ้น หรื อ หุ้นกู้เพิ่มหรื อลดลงในบริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อย หรื อ บริษัทในเครื อ
3. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด และ กฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
4. กรรมกำรที่เป็ นอิสระ หรื อกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด คือ
4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่
เกี่ยวข้ องผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย บริษัทร่วม หรื อ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง(นับรวม
บุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมมำตรำ 258 ตำมพระรำช บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)
4.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรบริ ษัทที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำนลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือน
ประจำ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่
เป็ นบิดำมำรดำ คูส่ มรส พี่น้อง และ บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
4.4 ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ งในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ รวมทังไม่
้
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เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรบริ ษัทซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริหำร
ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หรื อนิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อำจมีควำมขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรบริษัทซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริ หำร
หรื อหุ้นส่วนผู้จดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ หรื อนิติบคุ คลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (สองปี )
ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำย หรื อ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำท (สองล้ ำนบำท) ต่อปี จำกบริ ษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริกำร
ทำงวิ ช ำชี พ เป็ นนิ ติ บุค คล ให้ ร วมถึ ง กำรเป็ นผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ กรรมกำรบริ ษั ท ซึ่ง ไม่ใ ช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริ หำร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั กำรของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี (สองปี ) ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
4.7 ไม่เป็ นกรรมกำรบริษัทที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
4.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ เป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริษัทฯ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทที่มีส่วนร่ วม
บริ หำรงำนลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และ มีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อย
4.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
5. กรรมกำรที่เป็ นอิสระ หรื อ กรรมกำรอิสระของบริษัท ต้ องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำร
บริษัทของบริ ษัท
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ (4.1) ถึง (4.9) แล้ ว กรรมกำรอิสระ
อำจได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ข้ อ 4 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแล และ จัดกำรให้ กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ และ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ และ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วควำมซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty)
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ
(Duty of Accountability) และ มีจริ ยธรรม (Ethic) รักษำผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2. ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี และ กำหนดค่ำตอบแทนประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
3. กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตั นิ โยบำยและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำง
กำรเงิน แผนงำนต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสี่ยง รวมทังก
้ ำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำย และ แผนงำนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผล และ รับผิดชอบต่อผล
ประกอบกำร และกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำร ด้ วยควำมตังใจ
้ และควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั งิ ำน
4. ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีมีควำมเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แล
ให้ มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน
และ กำรตรวจสอบภำยในให้ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล
5. สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ไขปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสีย ไม่ควรมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจกำหนด
ขันตอนกำรด
้
ำเนินกำร และ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน
6. พิจำรณำแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัตบิ ริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลงเพรำะ
เหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
7. พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำร
อิสระตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึง
ประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
8. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร และ มอบหมำยอำนำจหน้ ำที่บำงประกำรให้ คณะกรรมกำร
บริ หำรเป็ นผู้บริ หำรงำนของบริษัทได้
กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนและบำเหน็จตำมที่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริษัท บริหำรผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับ
ค่ำตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตำมข้ อบังคับบริษัทฯ ในฐำนะกรรมกำรบริษัท พนักงำน หรื อ ลูกจ้ ำงบริษัทฯ
10. พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยง และ มอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ให้ มีกำรกำหนด
นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยให้ ฝ่ำยจัดกำร
เป็ นผู้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำย และ รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบอย่ำงน้ อยปี ละ 2
ครัง้ ในไตรมำส 2 และ ไตรมำส 4 หรื อตำมที่ได้ รับมอบหมำย บริษัทฯ จัดให้ มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ให้ ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ ำและรำยกำรผิดปกติ
ทังหลำย
้
11 ส่งเสริมให้ จดั ทำจริยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึงมำตรฐำนด้ ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริษัท
จะติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง
12. แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริษัท ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่จดั ทำ
และเก็บรักษำเอกสำร และ กำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทและบริ ษัทฯ อันได้ แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำร
ให้ คำแนะนำแก่กรรมกำรบริ ษัทและบริ ษัท ในกำรปฏิบตั ิตน และ กำรดำเนินกิจกำรให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมกำรบริ ษัทและบริ ษัท มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
สำรสนเทศอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
13. ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทัง้
องค์กร
14. เลขำนุกำรบริษัทสรุปและรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษัท ของคูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุ้นในบริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ทังนี
้ ้
กรรมกำรบริษัทต้ องแจ้ งให้ บริษัทผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัททรำบโดยมิชกั ช้ ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มีสว่ นได้ เสียไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัท จัดทำขึ ้นระหว่ำงรอบปี บัญชี
- มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัท และบริษัทในเครื อ
15. เข้ ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ที่เกี่ยวกับกรรมกำร
บริษัทอย่ำงน้ อย 1 หลักสูตร อันได้ แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรื อ หลักสูตร
DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรื อ เทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
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16. หน้ ำที่อื่นใดของกรรมกำรบริษัทตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ ข้ อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรื อ
กฎหมำยอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัทฯ
17. ประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และ ให้ มีกำรทบทวน
อย่ำงสม่ำเสมอ
18. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรบริษัท ซึ่งมีอำนำจลงนำ
ผูกพันบริษัทฯ ได้
19. คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำตรวจสอบ และ รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ ถกู ต้ องตรงตำม
กฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชี โปร่งใส
ข้ อ 5 วาระการดารงตาแหน่ ง
กำหนดให้ กรรมกำรบริษัท ดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรบริษัทต้ องพ้ นตำแหน่งเป็ นจำนวน หนึง่ ใน
สำมของจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ถ้ ำจำนวนกรรมกำรบริษัทแบ่งให้ พ้นตำแหน่งเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ใช้
จำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม
กรรมกำรบริษัทที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งตำมวรรคหนึง่ ในปี แรกและปี สอง ภำยหลังใช้ ข้อบังคับนี ้ให้
ใช้ วิธีจบั สลำกกัน ส่วนปี ต่อๆ ไปให้ กรรมกำรบริษัทคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ถ้ ำมี
ตำแหน่งนำนที่สดุ เท่ำกันก็ให้ จบั สลำก
กรรมกำรบริษัทผู้ออกไปนันจะเลื
้
อกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
นอกจำกพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรบริษัทพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท หรื อ มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย ต้ องคำ
พิพำกษำว่ำได้ กระทำผิดทำงอำญำ เว้ นแต่ควำมผิดฐำนประมำทหรื อลหุโทษ
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึง่
มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
ถ้ ำตำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำร
บริษัทเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัด และ
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กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรบริษัทผู้ออกไปนันจะเหลื
้
อน้ อยกว่ำ 2 เดือน (สองเดือน)
มติของคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมวรรคหนึง่ ต้ อง ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จำนวนกรรมกำรบริษัทที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทแทนตำมวรรคหนึง่
อยูใ่ นตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ อง
กรรมกำรบริษัทที่ตนแทน
ให้ คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึง่ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
ในกรณีที่
คณะกรรมกำรบริ ษัท พิ จ ำรณำเห็น สมควรจะเลื อกกรรมกำรบริ ษัท คนหนึ่ง หรื อหลำยคนเป็ นรองประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทก็ได้ รองประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ตำมข้ อบังคับในกิจกำร
ซึง่ ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติ ให้ กรรมกำรบริ ษัทคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ
ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนัน้
ข้ อ 6 การประชุม
1. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ ในกำรเรี ยกประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมกำรบริ ษัท ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จำเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษำสิทธิ หรื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่ำนัน้ ก็ได้ ประธำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อ กรรมกำรบริษัทที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นผู้กำหนดวัน เวลำและสถำนที่ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ อำจกำหนดสถำนที่อื่นๆ นอกจำกสำนักงำนใหญ่ก็ได้
ถ้ ำกรรมกำรบริ ษัทตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดวันประชุมภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอ
2. คณะกรรมกำรบริษัท ต้ องจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ณ ห้ องอันเป็ นที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำ หรื อ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อ สถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
และให้ จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมไว้ ทงหมด
ั้
รวมทังรำยงำนกำรประชุ
้
มมติทงหมดของที
ั้
่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้
โดยเรี ยบร้ อย
3. ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม โดยควบคุมกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริ ษัทให้ เป็ นไปตำมระเบียบวำระกำรประชุม และ
สนับสนุนให้ กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนมีส่วนร่ วมในกำร
ประชุม เช่น ตังค
้ ำถำม หรื อ ข้ อสังเกต ให้ คำปรึกษำ และ ให้ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริ หำร หรื อ สนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษัทฯ
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4. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทผู้ที่มีส่วนได้ เสียโดยนัยสำคัญ ในเรื่ องที่พิจำรณำต้ องออกจำกที่
ประชุมระหว่ำงพิจำรณำเรื่ องนันๆ
้
5. เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ ำที่ในกำรจดบันทึก และ จัดทำรำยงำนกำรประชุม จัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังประสำนงำนกั
้
บผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 7 องค์ ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของคณะ กรรมกำรบริ ษัท และ กำรออกเสียงในที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำกของกรรมกำรบริ ษัทผู้เข้ ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ ำเสียง
เท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมชี ้ขำด
ข้ อ 8 การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมกำรบริษัท ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและสำรสนเทศของบริ ษัท ทังที
้ ่เกี่ยวกับทำงกำรเงิน
และ ที่ไม่ใช่กำรเงิน ให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลำ
ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
ข้ อ 9 การทบทวนและปรั บปรุงกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะทำกำรทบทวนกฎบัตรนี ้ทุกปี และ จะเสนอแนะกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่
เห็นสมควร
กฎบัตรนีใ้ ห้ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป

(นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
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