กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มีหน้ าที่กํากับดูแลการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยได้ มีการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษัท เป้าหมาย แผนธุรกิจ
ของบริ ษัท ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมีผลในการดําเนินธุรกิจ” และ
“มีภมู ิค้ มุ กันที่ดีให้ แก่ธุรกิจ” ทั้งสามประการนี ้อยู่ภายใต้ ความเชี่ยวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจเป็ นหลัก

2. องค์ ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ ม ากกว่ า 20 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนัน้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด
กรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
(3) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้อ ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยที่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตั้ง
ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
(4) คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
(5) ประธานกรรมการ ต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
(6) การแต่งตั ้งกรรมการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี ้ จะต้ อง
มี ค วามโปร่ ง ใสและชั ด เจนในการสรรหากรรมการบริ ษั ท ให้ ดํ า เนิ น การผ่ า นกระบวนการของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน และการพิ จ ารณาจะต้ องมี ประวัติก ารศึก ษาและ
ประสบการณ์ การประกอบวิชาชี พของบุคคลนั้น ๆ โดยมี รายละเอี ยดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
(7) กรรมการบริ ษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้
(8) คณะกรรมการบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย (Board Diversity)ทั้งในด้ าน
ทัก ษะ เช่ น ด้ า นอุต สาหกรรม บัญ ชี แ ละการเงิ น การจัด การ และกฎหมาย เป็ นต้ น ประสบการณ์
ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้ าน ตลอดจนเพศและอายุที่จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
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เป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งนี ต้ ้ องมี กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดําเนินกิจการอยู่
(9) คณะกรรมการบริ ษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อน
อํานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ น ผู้บริ หาร
ซึง่ สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการ/1 ได้ อย่างอิสระ

3. คุณสมบัติ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
(1) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด รวมทั ้งต้ องไม่มีลกั ษณะ
ที่ แสดงถึ งการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิ จการที่ มี มหาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียน
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนหนัง สื อ เวี ย นที่ กํ า หนดให้ ถื อ ปฏิ บัติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์
(4) กรรมการไม่ ส ามารถประกอบกิ จ การเข้าเป็ นหุ้ นส่ ว น หรื อ เข้าเป็ นกรรมการในนิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
สภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่งขัน กับ กิ จ การของบริ ษั ทไม่ ว่า จะทํ า เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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ฝ่ ายจัดการ หมายถึง กรรมการบริ หาร และผู้บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(1) ถื อ หุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้นที่ มีสิทธิ อ อกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ทั้ง นี ใ้ ห้ นั บ รวมการถื อ หุ้ นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั้งนี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว
ไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของส่ว นราชการซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
(3) ไม่ เ ป็ นบุค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะ
ที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ านาจควบคุม ของบริ ษัท ในลักษณะที่ อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิ จารณญาณ
อย่า งอิ ส ระของตน
รวมทั้ง ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตต่อ สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ: ให้ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อให้ เช่ า อสั ง หาริมทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อบริการ หรื อการให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื่ นทํ านองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สัญญามี ภาระหนี ท้ ี่ ต้องชํ าระต่ออี ก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตั้ง แต่ ร้ อยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ตั้ง แต่ ยี่ สิ บ ล้ า นบาทขึ น้ ไป
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่า
ของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ ว ยหลักเกณฑ์ ในการทํ า
รายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ท้ ี่เกิ ดขึน้
ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(5) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ใ ห้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนั้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ง ตั้ง ขึน้ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
(7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน ที่ มี นัย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงานที่ ป รึ กษาที่ รั บเงินเดื อนประจํ า หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่ มี สิทธิ ออกเสีย ง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รั บการแต่งตั้ง ให้ เ ป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลัก ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง ข้ อ 9 แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision)ได้
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4. อํานาจดําเนินการ
(1) แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหน้ าที่ให้ แก่ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการผู้จดั การเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหรื อมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษัท ทั้งนี ้การมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนั้นต้ อง
ไม่มีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ) มี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใดกับ บริ ษั ท หรื อ
บริ ษัทย่อย
เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงการทํารายการตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ เรื่ องที่จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อ
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี ้กําหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
มี ส่ว นได้ เ สีย หรื อ อาจมี ค วามขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ นใดกับ บริ ษั ทหรื อ บริ ษั ท ย่อ ยให้ ก รรมการ
ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนั้น ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น
(3) ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึกษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
(4) อนุมตั กิ ารได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
(5) อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อบริ ษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกันหรื อบริ ษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
(6) อนุมตั ิการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อบริ ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน
หรื อบริ ษัทอื่น
(7) อนุมตั กิ ารก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
(8) อนุมตั กิ ารเพิ่มทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
(9) อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อ ตราสารหนี ้ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
(10) อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
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(11) อนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชํารุดสูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมในวงเงิน
ส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
(12) อนุมตั ซิ ื ้อสินค้ า วัตถุดบิ และวัสดุสิ ้นเปลือง จํานวนเงินเกินกว่า10 ล้ านบาทขึ ้นไป
(13) อนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายทัว่ ไป เกินกว่า 10 ล้ านบาทขึ ้นไป
(14) อนุมัติค่าใช้ จ่ายในการบริ จาคเพื่ อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน จํ านวนเงินเกิ นกว่า 5 แสนบาท
ขึ ้นไป
(15) อนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายในการให้ คา่ ของขวัญ และค่าบริ การต้ อนรับ จํานวนเงินเกินกว่า 1 แสนบาทขึ ้นไป
(16) อนุมตั ซิ ื ้อทรัพย์สนิ ถาวรที่มีการตั้งงบประมาณเกินกว่า 20 ล้ านบาทขึ ้นไป และไม่ได้ ตั้งงบประมาณ
อนุมตั เิ กินกว่า 5 ล้ านบาทขึ ้นไป
(17) อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษัท สําหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้ า ของบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ เ ป็ นปกติ วิ สัย ทางการค้ า ในส่ว นที่ มี ทุน ทรั พ ย์ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริ หาร
(18) อนุมตั กิ ารเข้ าทําธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หา
(19) เสนอการเพิ่มทุนหรื อลดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและ/หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น
(20) มอบอํานาจให้ แก่ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดั การ
และพนักงานระดับบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นใดทําการแทนได้ ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริ ษัท
(21) มีอํานาจเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ และ
พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
(22) พิจารณาและอนุมตั แิ ผนธุรกิจประจําปี และงบประมาณที่คณะกรรมการบริ หารกลุม่ เสนอ
(23) พิจารณาและอนุมตั เิ รื่ องที่สําคัญของธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนดข้ อบังคับของบริ ษัท
(24) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษัท
(25) บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ในการทํ าธุ รกรรมระหว่างบริ ษัทและบริ ษั ทย่อ ย กับ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่ มี ความเกี่ ย วข้ อ ง
ให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวที่มีขนาดไม่เกิน 1% ของรายได้ รวมสิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีลา่ สุดต่อครั้งของการทํารายการ

5. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของบริ ษัท กรรมการบริ ษัทต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
รอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติคณะกรรมการบริ ษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Duty of Obedience) การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure) และให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษัท รวมทั้งดูแลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท
(2) พิจารณากําหนด และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันกลุ่มบริ ษัท และกําหนด
เงื่อนไขตามความจําเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริ ษัท และไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริ หารระดับสูง/2
(4) การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี ้
4.1 ติดตามความคืบหน้ าของการดําเนินการด้ านกลยุทธ์ ของกลุ่มบริ ษัท ครอบคลุมถึงแผนงาน
ด้ านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่สําคัญต่อความสําเร็ จในกลยุทธ์ ของกลุ่มบริ ษัทหรื อก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางกลยุทธ์ของกลุม่ บริ ษัท
4.2 ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้ อยไตรมาสละ
1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดจะต้ องมีการหารื อเพื่อหา
ข้ อแก้ ไขเป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้ าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงดัชนีวดั ประสิทธิภาพของผลปฏิบตั แิ ละการเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งอื่นๆ
(5) การบริ หารบุคลากร ดังต่อไปนี ้
5.1 พิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการ และให้ ความเห็นชอบกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ทางด้ านทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
/2

ผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ ตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารสูงสุดในสาย

งานบัญชีหรื อการเงิน
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5.2 พิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการ และให้ ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริ ษัท
พิจ ารณาและอนุมัติแ ผนค่า ตอบแทนต่า งๆ ที่ อิง กับ ผลการปฏิ บัติงานเพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ดแรงจูงใจ
ในการว่าจ้ างและรักษาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง
5.3 ดูแลให้ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจนโปร่ งใส เหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์ ก รในการสรรหา ถอดถอน หรื อ เลิ ก จ้ า งกรรมการบริ ห ารและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ตลอดจน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีคณะผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ที่ เ หมาะสม และมี ป ระสบการณ์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของกลุ่ม บริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสบความสําเร็ จ
5.4 ดูแลให้ กลุ่ม บริ ษัทมี กระบวนการที่ มีประสิทธิ ผลในการประเมิ นผลงานของผู้บริ หารระดับสูง
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินโดยเปรี ยบเที ยบกับเป้าหมาย
ประจําไตรมาส และประจําปี ที่ร่วมกันกําหนดไว้
5.5 ดูแลให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
(6) การดูแลความครบถ้ วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี ้
6.1 ทบทวนและให้ ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ ดูแลให้ มีการสื่อสารให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับของบริ ษัท
6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจําปี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับรายงานทาง
การเงินที่ถกู ต้ อง
6.3 ติดตามการดําเนินกิจการของกลุ่มบริ ษัทตลอดเวลา เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการบริ หารและฝ่ าย
จัดการดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้ านการควบคุมที่สําคัญ
6.5 ดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่สําคัญ
6.6 ดูแลให้ มี กระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่ งใสเกี่ ยวกับการทํารายการระหว่างกิ จการ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งดูแลให้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
6.7 ดูแลให้ มี ร ะบบควบคุม ที่ มี ประสิทธิ ผล ให้ ข้อมูล ถูก ต้ อง ครบถ้ วน และเชื่ อถื อ ได้ การปฏิ บัติ
ที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบายกฎระเบี ย บ รวมทั้ง กฎหมายและข้ อบั ง คั บ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อง
การดูแลทรัพย์สนิ การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
6.8 จัดให้ มีการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยให้ ความสําคัญต่อสัดส่วนหรื อจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ

8

6.9

ดูแลให้ มีกระบวนการในการจัดส่งข้ อมูลเพื่อให้ คณะกรรมการได้ รับข้ อมูลจากฝ่ ายจัดการ
อย่างเพียงพอที่จะทําให้ สามารถปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ อย่างสมบูรณ์
6.10 ดูแลให้ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้ วน และมีการส่งล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ดูแล
การจัดทํารายงานการประชุมให้ มีรายละเอียดครบถ้ วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้
มีการแก้ ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ ว
6.11 ติดตามปั ญหาและสถานการณ์ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
6.12 ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
และสาธารณชน และติดตามการปฏิบตั ติ ามระบบนั้น
6.13 ดูแลให้ มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่ งใสและ
ชัดเจน
6.14 ปกป้องและสร้ างชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) การจัดตั ้ง และกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี ้
7.1 จั ด ตั ง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตามความเหมาะสมและความจํ า เป็ นเพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการการเงิ น และ
บริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการส่งเสริ มคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ แต่งตั้งขึ ้น
(8) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท
8.1 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้ โดยทําการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล โดยประเมินตนเอง (Self-Assessment)
8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
8.2 นําผลประเมินและข้ อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่ วมกันสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้น
(9) ดูแลให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์ รัปชั่น
ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
(10) อุทิศเวลาโดยมาแสวงหาผลประโยชน์ แก่กรรมการหรื อผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็ นการ
ขัดแย้ งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
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(11) ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯ พร้ อมทั้งกํ ากับดูแลให้ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
และการใช้ อํานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทั้งป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
(12) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั ้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิ อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้
ผู้ถือ หุ้นสามารถใช้ สิทธิ ใ นการดูแลรั กษาผลประโยชน์ ของตนเองและได้ รับข่าวสารอย่างถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(13) ตระหนัก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เคารพสิ ท ธิ แ ละปฏิ บัติ ต่ อ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทาง
การสื่อสารในการรั บและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ น
ปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
(14) ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้ างต้ น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(15) จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริ ษัท อันได้ แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ คําแนะนําแก่กรรมการ
และบริ ษั ท ในการปฏิ บัติ แ ละดํ า เนิ น การให้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ
อย่ า งสมํ่ า เสมอ อี ก ทั้ง ดูแ ลให้ ก รรมการและบริ ษั ท มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล สารสนเทศอย่ า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน โปร่งใส และสนับสนุนให้ การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี

6. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
(1) เป็ นผู้นําด้ านกลยุทธ์ กํ ากับ ติดตาม และดูแลให้ มั่นใจได้ ว่าการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) เป็ นผู้กํากับดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้ าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(4) เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเสียงชี ้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ
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(5) มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผู้จดั การ
และมีมาตรการที่ดแู ลให้ เรื่ องสําคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(6) ประธานกรรมการมีหน้ าที่จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะ
อภิปรายประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กันและส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ
ให้ ความเห็นอย่างอิสระ และสรุปมติที่ประชุม
(7) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
(8) สื่อสารข้ อมูลสําคัญต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
(9) สนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการ
ประชุมให้ มีประสิทธิภาพ และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
(10) เป็ นเสียงชี ้ขาดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสําหรับกรณีปกติที่ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียง มีคะแนนเสียงเท่ากัน
(11) สนั บ สนุ น ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

7. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
 การประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจํ า ปี ทุก ครั้ง ให้ ก รรมการบริ ษั ท ออกจากตํ า แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัต รา
ถ้ า จํ า นวนกรรมการที่ จ ะแบ่ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจํ า นวนที่ ใ กล้ ที่ สุด กับ ส่ว น
1 ใน 3 กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง ในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้น
ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ น
ผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
(2) การพ้ นตําแหน่ง
2.1 กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัตห
ิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจํากัด
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
2.2 กรรมการบริ ษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึ ง บริ ษั ท กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ลาออกตามวรรคหนึ่ ง จะแจ้ งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนทราบด้ วยก็ได้
2.3 ในกรณี ที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการบริ ษัท
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัดกํ าหนดเข้ าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า
2 เดื อ น บุ ค คลซึ่ ง เข้ า เป็ นกรรมการแทนดัง กล่ า วจะอยู่ใ นตํ า แหน่ ง กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิ ออกเสี ยงและมี ห้ ุน
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิ ออกเสียง
ในการประชุมนั้น


8. การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
เพื่อให้ กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด
จํานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท โดยให้ กรรมการ
แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบก่อนการเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
9. การประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
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(2) การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน เว้ นแต่ก รรมการซึ่ง มี ส่ว นได้ เ สีย ในเรื่ อ งใดไม่มี สิท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนัน้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(3) การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามปกติให้ จัดขึน้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งหากรวมการประชุม
พิจารณาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปี ได้ กําหนดจํานวนครั้งของการประชุม
ไว้ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยได้ มีการกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการ
ล่วงหน้ า และให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในกรณีจําเป็ น ถ้ ากรรมการ
ตั้งแต่ 4 คนขึน้ ไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมกรรมการให้ ประธานกรรมการกํ าหนด
วันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
(4) ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สถานที่ ที่ ป ระชุ ม นั้น อาจกํ า หนดเป็ นอย่ า งอื่ น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อันเป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธาน
กรรมการหรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากประธานกรรมการ มิ ไ ด้ กํา หนดสถานที่ ๆ ประชุม ให้ ใ ช้
สถานที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
(5) ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ซึ่ง ได้ รั บ มอบหมายส่ง หนัง สื อ
นัดประชุมโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการ หรื อผู้แทนของกรรมการโดยตรง
โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิ จ การที่ จ ะประชุม ไปยัง กรรมการ ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม
เว้ นแต่กรณี จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อ
กําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านั้นก็ได้
(6) กํ า หนดจํ า นวนองค์ ป ระชุ ม ขั้น ตํ่ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ต้ อ งมี ก รรมการ
อยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(7) ประธานกรรมการ เป็ นผู้ใ ช้ความเห็ น ชอบในการจัด เรื่ อ งที่ จ ะเข้าวาระการประชุ ม คณะกรรมการ
โดย กรรมการแต่ ล ะคน รวมทั้ง ฝ่ ายจัด การสามารถเสนอเรื่ อ งที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท เข้ า สู่ว าระ
การประชุม
(8) ประธานกรรมการบริ ษัท จัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเอกสารและข้ อมูลของผู้บริ หาร
และสําหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด้ นที่สําคัญของคณะกรรมการบริ ษัท
(9) คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดให้กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บริ ห ารประชุ ม ระหว่ า งกั น ตามความจํ า เป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม และแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุม
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(10) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งอุทิ ศ เวลาและทุ่ม เทความสนใจให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละพร้ อมที่ จ ะ
เข้ าร่ วมการประชุมอย่างสมํ่าเสมอหากภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ให้ แจ้ งต่อประธาน
กรรมการ
(11) คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ น เพิ่มเติมได้ จากประธานกรรมการบริ หารกลุ่ม
และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ หรื อผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และ
ในกรณี ที่จําเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้ มี ความเห็นอิ สระจากที่ปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชี พ
ภายนอก เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
(12) ประธานกรรมการ สนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง
(13) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สรุ ปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องมีความชัดเจนเพื่อใช้ อ้างอิง
10. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมิน
ทั้งคณะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(2) การประเมินผลจะดําเนินการประเมินรายบุคคล และทั้งคณะ และพร้ อมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั ้นตอน
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการ
ทราบการประเมินรายบุคคล มีหวั ข้ อดังนี ้
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.2 การประชุมของคณะกรรมการ
2.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประเมินทั้งคณะ มีหวั ข้ อดังนี ้
4.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
4.2 บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.3 การประชุมของคณะกรรมการ
4.4 การทําหน้ าที่ของกรรมการ
4.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
4.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
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11. การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงิน
และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา
ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ และเป็ นไปตามข้ อ บังคับ ของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครั
12. การปฐมนิเทศน์ กรรมการใหม่ และการฝึ กอบรมกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับเลือกมาทําหน้ าที่เป็ นกรรมการบริ ษัทคนใหม่จะได้ รับการฝึ กอบรมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท ข้ อมูลที่ใช้ ปฐมนิเทศเมื่อได้ รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการจากที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น (Orientation) ได้ แก่ เรื่ อ งที่ จ ะปฏิ บัติต ามกฎหมาย หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อ ย
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทย้ อนหลัง 1 ปี คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สําคัญของบริ ษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรม
กรรมการ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น ในการฝึ กอบรมนี ้เลขานุการบริ ษัท
จะเป็ นผู้ที่ให้ ข้อ มูลต่อ กรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมี นโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการมี ความรู้ อย่างต่อเนื่ อ ง
และสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่วมในการผึกอบรมในหลักสูตรหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
13. การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษั ท จะทํ า การทบทวนกฎบั ต รนี ท้ ุ ก ปี และจะเสนอแนะการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
ตามที่เห็นสมควร

................................................................................
นายปรี ดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8
กฎบัตรนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
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