กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
1. ภาวะผูน้ าและวิ สยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัว แทนผู้ถือ หุ้น ที่ม ีห น้ า ที่ก ากับ ดู แ ลการบริหารจัด การงานของบริษัท ฯ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยได้มกี ารประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินธุ รกิจ โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท เป้า หมาย แผนธุรกิจ
ของบริษทั ตามหลักการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมผี ลในการดาเนินธุรกิจ” และ “มีภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี
ให้แก่ธุรกิจ” ทัง้ สามประการนี้อยูภ่ ายใต้ความเชีย่ วชาญ และความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็ นหลัก

2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ ม ากกว่ า 20 คน
และกรรมการไม่น้ อยกว่ า กึ่ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถิ่น ที่อยู่ใ นราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด
(3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิส ระอย่า งน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทีก่ รรมการอิสระดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
(4) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
(5) ประธานกรรมการ ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ
(6) การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษทั ให้ดาเนินการผ่านกระบวนการของคณะอนุ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั
และผูถ้ อื หุน้
(7) กรรมการบริษทั มีวาระการดารงตาแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง
ตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อกี ได้
(8) คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่ม ีคุ ณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ ใน
ด้า นทักษะ เช่น ด้า นอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็ นต้น ประสบการณ์
ความสามารถ และคุณ ลักษณะเฉพาะด้า น ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจ าเป็ น ต่ อ การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร ทัง้ นี้ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
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(9) คณะกรรมการบริษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เ ป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารที่สะท้อน
อานาจที่ถ่ว งดุ ล กัน อย่า งเหมาะสม โดยส่ว นใหญ่คณะกรรมการบริษัทเป็ น กรรมการที่ไม่เ ป็ น ผู้บ ริหาร
ซึง่ สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการทางานของฝา่ ยจัดการ/1 ได้อย่างอิสระ

3. คุณสมบัติ
คุณสมบัติของกรรมการ
(1) กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
(2) ไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่กาหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมทัง้ ต้องไม่ม ีล ัก ษณะ
ทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) ไม่เ ป็ น บุคคลที่ฝ่าฝื น ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบีย น
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนหนั ง สื อ เวี ย นที่ ก าหนดให้ ถื อ ปฏิ บ ั ติ ท่ี อ าจมี ผ ลกระทบ
อย่ า งร้า ยแรงต่ อสิท ธิป ระโยชน์ ห รือ การตัด สิน ใจของผู้ถือหุ้น หรือผู้ล งทุ น หรือ การเปลี่ย นแปลงในราคา
หลักทรัพย์
(4) กรรมการไม่ ส ามารถประกอบกิ จ การเข้ า เป็ นหุ้ น ส่ ว น หรื อ เข้ า เป็ นกร รมการในนิ ติ บุ ค คลอื่ น
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์
ของบุคคลอืน่ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
/1

ฝา่ ยจัดการ หมายถึง กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน
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(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้ร บั การเสนอให้เ ป็ นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มหี รือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้น ที่ม ีนัย หรือผู้ม ีอานาจควบคุม ของผู้ท่มี ีความสัม พัน ธ์ทางธุ ร กิจ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อ สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ให้รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายก ารเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ ห รื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อ่ืน ท านองเดี ย วกัน ซึ่ง เป็ น ผลให้ บ ริษั ท หรือ คู่ ส ัญ ญามีภ าระหนี้ ท่ีต้ อ งช าร ะต่ อ อีก
ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั ง้ แต่ ร้ อ ยละสามของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ม ี ต ั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ตั ง้ แต่ ย่ี ส ิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป
แล้ว แต่ จ านวนใดจะต่ า กว่ า ทัง้ นี้ การค านวณภาระหนี้ ด ัง กล่ า วให้เ ป็ น ไปตามวิธีก ารค านวณมูล ค่ า
ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี กอ่ น
วันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(4) ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ห รือ
ผู้ ม ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม ี นั ย ผู้ ม ี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(5) ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง การให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึก ษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี กอ่ นวันทีย่ น่ื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่อ เป็ น ตัว แทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(7) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ น หุ้น ส่วนที่ม ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่ม ีส่ว นร่ว มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
Page 3 of 13

(8) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ภายหลั ง ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ง้ ให้ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระที่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ นไปตาม ข้ อ 1 ถึ ง ข้ อ 9 แล้ ว
กรรมการอิ ส ระอาจได้ ร ั บ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ ว ม บริษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกัน ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรือ ผู้ ม ีอ านาจควบคุ ม
ของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision)ได้

4. อานาจดาเนิ นการ
(1) แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอานาจหน้ าที่ให้แก่ท่ปี รึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการผูจ้ ดั การเพือ่ นาไปปฏิบตั ิ
(2) แต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุ คคลอื่น กระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้การมอบอานาจดังกล่าว ผู้ได้รบั มอบอานาจนัน้ ต้องไม่ม ี
อานาจอนุ ม ตั ิร ายการที่บุ คคลดังกล่ า วหรือบุ คคลอื่น ที่อ าจมีความขั ด แย้ง (“บุ คคลที่อาจมีความขัด แย้ง ”
ให้ม ีค วามหมายตามที่ก าหนดไว้ใ นประกาศของคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์)
มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายและข้อ บั ง คับ ของบริษั ท รวมถึ ง การท ารายการตามหลัก เกณฑ์ ข ้อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้เรื่องทีจ่ ะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้กาหนดให้รายการทีก่ รรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดกับ บริษัท หรือ บริษัท ย่ อ ยให้ก รรมการซึ่ง มีส่ ว นได้เ สีย ในเรื่อ งนั น้
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
(3) ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผู้เชีย่ วชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
(4) อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
(5) อนุ มตั กิ ารให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทั อืน่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
(6) อนุ ม ัติก ารเข้า ค้ า ประกัน วงเงิน สิน เชื่อ แก่ บ ริษัท ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ในฐานะผู้ถือ หุ้น
ในวงเงิน ส่ ว นที่เ กิน อานาจคณะกรรมการบริหาร หรือ บริษัท ที่ม ีการประกอบธุ ร กิจ ทางการค้า ต่ อกัน
หรือบริษทั อืน่
(7) อนุมตั กิ ารก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษทั ย่อย
(8) อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
(9) อนุ ม ตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงิน ส่ว นที่เกินอานาจ
คณะกรรมการบริหาร
(10) อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหาร
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(11) อนุ ม ัติก ารปรับ สภาพ ท าลาย ตัด บัญชี ซึ่งสิน ทรัพ ย์ถ าวรและสิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่ม ีตัว ตนที่เ ลิก ใช้
ชารุดสูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่
เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
(12) อนุมตั ซิ อ้ื สินค้า วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลือง จานวนเงินเกินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ ไป
(13) อนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายทัวไป
่ เกินกว่า 10 ล้านบาทขึน้ ไป
(14) อนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายในการบริจาคเพือ่ การกุศล การให้เงินสนับสนุน จานวนเงินเกินกว่า 5 แสนบาทขึน้ ไป
(15) อนุมตั คิ า่ ใช้จ่ายในการให้คา่ ของขวัญ และค่าบริการต้อนรับ จานวนเงินเกินกว่า 1 แสนบาทขึน้ ไป
(16) อนุมตั ซิ อ้ื ทรัพย์สนิ ถาวรทีม่ กี ารตัง้ งบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ ไป และไม่ได้ตงั ้ งบประมาณอนุ มตั เิ กิน
กว่า 5 ล้านบาทขึน้ ไป
(17) อนุ มตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุ ญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สาหรับเรื่องทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้าของบริษทั
และ/หรือทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั ทางการค้าในส่วนทีม่ ที นุ ทรัพย์เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
(18) อนุมตั กิ ารเข้าทาธุรกรรมทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอานาจคณะกรรมการบริหา
(19)เสนอการเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น
การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
(20) มอบอานาจให้แก่ทป่ี รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การ และพนักงาน
ระดับบริหารของบริษทั หรือบุคคลอืน่ ใดทาการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
(21) มีอานาจเชิญทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ และ
พนักงานระดับบริหารของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องจาเป็ น
(22) พิจารณาและอนุมตั แิ ผนธุรกิจประจาปี และงบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริหารกลุ่มเสนอ
(23) พิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งทีส่ าคัญของธุรกิจตามทีก่ ฎหมายกาหนดข้อบังคับของบริษทั
(24) แต่งตัง้ และถอดถอนเลขานุการบริษทั
(25) บรรดาอ านาจด าเนิ น การของคณะกรรมการบริษัท ดัง กล่ า วข้า งต้น
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งการได้ม า
หรือจ าหน่ า ยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์แ ละการทารายการที่เ กี่ย วโยงกัน ให้ป ฏิบ ัติตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
คณะกรรมการบริษัทได้ม ีม ติอนุ ม ตั ิใ นหลักการเกี่ยวกับ ข้อตกลงทางการค้า ที่มเี งื่อนไขการค้าทัวไป
่
ในการทาธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษัท และบริษัทย่ อ ย กับ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ ง
ให้ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวทีม่ ขี นาดไม่เกิน 1% ของรายได้รวมสิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุดต่อครัง้ ของการทารายการ
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5. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการของบริษทั กรรมการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
รอบคอบ (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (Duty of Obedience) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure) และให้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทัง้ ดูแลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
(2) พิจ ารณากาหนด และแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามผูก พัน กลุ่ ม บริษัท และก าหนด
เงือ่ นไขตามความจาเป็ นเพือ่ รักษาประโยชน์ของบริษทั และไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
/2
(3) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง
(4) การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
4.1 ติ ด ตามความคืบ หน้ า ของการด าเนิ น การด้ า นกลยุ ท ธ์ ข องกลุ่ ม บริษั ท ครอบคลุ ม ถึง แผนงาน
ด้า นต่า งๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อความส าเร็จ ในกลยุทธ์ข องกลุ่ ม บริษัทหรือก่ อให้เ กิด
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั
4.2 ติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ในกรณีท่ผี ลการดาเนินงานไม่เ ป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดจะต้องมีการหารือเพื่อหา ข้อแก้ไข
เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทัง้ เป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงดัชนีวดั
ประสิทธิภาพของผลปฏิบตั แิ ละการเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งอืน่ ๆ
(5) การบริหารบุคลากร ดังต่อไปนี้
5.1 พิจารณาร่วมกับฝา่ ยจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากร
5.2 พิจ ารณาร่ ว มกับ ฝ่า ยจัด การ และให้ค วามเห็น ชอบกับ กลยุ ท ธ์ ด้า นค่ า ตอบแทนของกลุ่ ม บริษัท
พิจารณาและอนุ มตั แิ ผนค่าตอบแทนต่างๆ ทีอ่ งิ กับผลการปฏิบตั งิ านเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ว่าจ้างและรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
5.3 ดูแ ลให้ม ีห ลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ช ดั เจนโปร่งใส เหมาะสม และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
องค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงตลอดจน ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสม
และมีประสบการณ์ในการดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
5.4 ดู แ ลให้ก ลุ่ ม บริษัท มีก ระบวนการที่ม ีป ระสิท ธิผ ลในการประเมิน ผลงานของผู้บ ริห ารระดับ สู ง
ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ป ระเมิน โดยเปรีย บเทีย บกับ เป้ าหมาย
ประจาไตรมาส และประจาปี ทร่ี ว่ มกันกาหนดไว้
5.5 ดูแลให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
/2

ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน
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(6) การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
6.1 ทบทวนและให้ค วามเห็น ชอบวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ กลยุ ท ธ์ นโยบาย เป้ าหมาย แผนธุ ร กิจ และ
งบประมาณ ดูแลให้มกี ารสือ่ สารให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับของบริษทั
6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจาปี เพือ่ สร้างความมันใจว่
่ าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รายงานทางการเงิน
ทีถ่ กู ต้อง
6.3 ติ ด ตามการด าเนิ น กิจ การของกลุ่ ม บริษั ท ตลอดเวลา เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า กรรมการบริ ห ารและ
ฝา่ ยจัดการดาเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายทีว่ างไว้
6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมทีส่ าคัญ
6.5 ดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีส่ าคัญ
6.6 ดู แ ลให้ ม ี ก ระบวนการจั ด การที่ ช ัด เจนและโปร่ ง ใสเกี่ ย วกับ การท ารายการระหว่ า งกิ จ การ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
6.7 ดู แ ลให้ม ีร ะบบควบคุ ม ที่ม ีป ระสิท ธิผ ล ให้ข ้อ มู ล ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเชื่อ ถือ ได้ การปฏิบ ัติ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายกฎระเบี ย บ รวมทั ้ง กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การดูแลทรัพย์สนิ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
6.8 จัดให้ม ีการถ่ วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ให้อ ยู่ใ นระดับที่เหมาะสม
โดยให้ความสาคัญต่อสัดส่วนหรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
6.9 ดู แ ลให้ ม ี ก ระบวนการในการจัด ส่ ง ข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้ ร ับ ข้ อ มู ล จากฝ่ า ยจัด การ
อย่างเพียงพอทีจ่ ะทาให้สามารถปฏิบตั ติ ามอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
6.10 ดู แ ลให้ ม ี เ อกสารประกอบการประชุ ม ครบถ้ ว น และมี ก ารส่ ง ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ดู แ ล
การจัด ท ารายงานการประชุม ให้ม ีร ายละเอีย ดครบถ้ว น และมีร ะบบการจัด เก็บ และควบคุ ม มิใ ห้
มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
6.11 ติดตามปญั หาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้
6.12 ดูแ ลให้บ ริษัทมีร ะบบที่เ หมาะสมในการสื่อสารอย่า งมีประสิทธิผลกับ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ของบริษัท
และสาธารณชน และติดตามการปฏิบตั ติ ามระบบนัน้
6.13 ดูแลให้มกี ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง มีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
6.14 ปกป้องและสร้างชือ่ เสียงของบริษทั
(7) การจัดตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
7.1 จั ด ตั ้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็ นเพื่ อ สนั บ สนุ น
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการการเงิน และบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.2 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิบ ทบาทหน้ า ที่ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ตลอดจนเปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบ
รวมทัง้ เปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สาคัญต่อการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้แต่งตัง้ ขึน้
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(8) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
8.1 คณ ะ กร ร ม กา ร บ ริ ษั ท จั ด ให้ ม ี ก าร ป ร ะเ มิ น คณะ กร รม กา รแ ล ะ คณะ กร รม กา รชุ ด ย่ อ ย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยทาการประเมิน 2 รูปแบบ คือ
8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล โดยประเมินตนเอง (Self-Assessment)
8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะและคณะกรรมการชุดย่อย
8.2 น าผลประเมิน และข้อคิดเห็น ต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อร่ว มกัน สนับ สนุ น การปฏิบ ัติงานของ
คณะกรรมการให้ดยี งิ่ ขึน้
(9) ดูแ ลให้บ ริษัทดาเนิ น ธุร กิจ ด้ว ยความโปร่งใส ยึด หลักธรรมมาภิบ าล และไม่ส นับ สนุ น การคอร์ร ปั ชัน่
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(10) อุทศิ เวลาโดยมาแสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้ นึ่งผูใ้ ดและไม่ดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นการขัดแย้ง
หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
(11) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ พร้อมทัง้ กากับดูแลให้มรี ะบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งด้านการทุจริต และการใช้อานาจ
อย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
(12) ดูแ ลผลประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้น ทัง้ รายใหญ่แ ละรายย่อยตามสิทธิอ ย่า งเป็ น ธรรม ตลอดจนส่ งเสริม ให้
ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ส ิท ธิใ นการดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ข องตนเองและได้ ร ับ ข่ า วสารอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้มกี ระบวนการและช่องทางการสื่อสารในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ยอย่างชัดเจน และเปิ ด
โอกาสให้ผู้มสี ่ว นได้เสีย ทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นป ญั หากับคณะกรรมการได้
โดยตรง
(14) ให้ประธานกรรมการบริษัทดาเนินการให้เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(15) จัดให้มเี ลขานุ การบริษัท (Corporate Secretary) เพื่อช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริษัท อัน ได้แ ก่ การประชุม คณะกรรมการและผู้ถือ หุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการ
และบริ ษั ท ในการปฏิ บ ั ติ แ ละด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ
อย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ ดูแลให้กรรมการและบริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูก ต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการทีด่ ี
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6. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษทั
(1) เป็ น ผู้น าด้า นกลยุทธ์ กากับ ติด ตาม และดูแ ลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบ ัติหน้ า ที่ข องคณะกรรมการเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) เป็ นผูก้ ากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ท่ปี ระธานกรรมการมอบหมายมีหน้ าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทั มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรือ่ งต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
(4) เป็ นประธานฯ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นเสียงชีข้ าดในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
(5) มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และ
มีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งสาคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(6) ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะ
อภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ นและส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้
ความเห็นอย่างอิสระ และสรุปมติทป่ี ระชุม
(7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ
(8) สือ่ สารข้อมูลสาคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
(9) สนับสนุ นให้กรรมการบริษัทเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทาหน้ า ที่เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อควบคุมการ
ประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
(10) เป็ นเสียงชีข้ าดในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สาหรับกรณีปกติทใ่ี ห้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียง มีคะแนนเสียงเท่ากัน
(11) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
บริษทั ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

7. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
 การประชุ ม ผู้ ถ ื อ หุ้ น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ ให้ ก รรมการ บริษ ั ท ออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา
ถ้า จ านวนกรรมการที่จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ใ ห้อ อกโดยจ านวนที่ใ กล้ท่ีสุ ด กับ ส่ ว น
1 ใน 3 กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รก และปี ท่ี 2 ภายหลัง จดทะเบี ย นบริษั ท นั ้น
ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้
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(2) การพ้นตาแหน่ง
2.1 กรรมการบริษทั พ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัตห
ิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษทั มหาชนจากัด
 ทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง และมีหุ้น นั บ รวมกัน ได้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือ หุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 ศาลมีคาสังให้
่ ออก
2.2 กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั กรรมการบริษทั ซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทั
มหาชนทราบด้วยก็ได้
2.3 ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษทั เลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดกาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
2.4 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
2.5 กรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการอิสระ) เกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 72 ปี ณ วันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
ต่อวาระได้คราวละ 1 ปี 3 วาระ (ต่อวาระสูงสุดถึงอายุ 75 ปี ) ทัง้ นี้เมือ่ กรรมการบริษทั มีอายุครบ 72 ปี
ให้แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะต่อวาระ หรือประสงค์ทจ่ี ะเกษียณอายุเมือ่ ครบ 72 ปี โดยให้สง่ หนังสือแจ้งต่อ
ประธานกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ (ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี )
8. การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่น
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด
จานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยให้กรรมการ
แจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบก่อนการเข้าเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
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9. การประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
จึงเป็ น องค์ประชุม ในกรณี ท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ป ระชุม หรือไม่ส ามารถปฏิบ ัติหน้ า ที่ได้ ถ้า มี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน เว้น แต่ ก รรมการซึ่ง มีส่ ว นได้เ สีย ในเรื่อ งใดไม่ ม ีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งนั น้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(3) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ซึง่ หากรวมการประชุมพิจารณา
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปี ได้กาหนดจานวนครัง้ ของการประชุมไว้ไม่น้อย
กว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยได้มกี ารกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
และให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจาเป็ น ถ้ากรรมการตัง้ แต่ 4 คน
ขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน
14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
(4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สถานทีท่ ป่ี ระชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องทีอ่ นั
เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานทีๆ่ ประชุมให้ใช้สถานทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ
เป็ นสถานทีป่ ระชุม
(5) ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ให้ป ระธานกรรมการ หรือ ผู้ซ่ึง ได้ ร ับ มอบหมายส่ ง หนั ง สือ
นัด ประชุม โดยทางไปรษณีย์ล งทะเบีย น หรือส่งมอบให้แ ก่ กรรมการ หรือผู้แ ทนของกรรมการโดยตรง
โดยระบุ ว ัน เวลา สถานที่ และกิจ การที่จ ะประชุ ม ไปยัง กรรมการ ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม
เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื หรือ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
(6) ก าหนดจ านวนองค์ ป ระชุ ม ขัน้ ต่ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ต้ อ งมี ก รรมการ
อยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
(7) ประธานกรรมการ เป็ น ผู้ ใ ช้ ค วามเห็ น ชอบในการจัด เรื่ อ งที่จ ะเข้า วาระการประชุ ม คณะกรรมการ
โดยกรรมการแต่ ล ะคน รวมทัง้ ฝ่ า ยจัด การสามารถเสนอเรื่อ งที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษั ท เข้า สู่ ว าระ
การประชุม
(8) ประธานกรรมการบริษทั จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสาหรับการนาเสนอเอกสารและข้อมูลของผูบ้ ริหาร และ
สาหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด้นทีส่ าคัญของคณะกรรมการบริษทั
(9) คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ก รรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารประชุ ม ระหว่ า งกัน ตามความจ าเป็ น
เพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการทีอ่ ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วม และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
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(10) คณะกรรมการบริษั ท ต้ อ งอุ ทิศ เวลาและทุ่ ม เทความสนใจให้ แ ก่ บ ริษัท ฯ อย่ า งเต็ ม ที่แ ละพร้อ มที่จ ะ
เข้า ร่ว มการประชุม อย่า งสม่ า เสมอหากภารกิจ ส าคัญที่ไม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุม ได้ใ ห้แ จ้งต่อประธาน
กรรมการ
(11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้า ถึงสารสนเทศที่จ าเป็ น เพิ่ม เติม ได้จ ากประธานกรรมการบริหารกลุ่ ม
และ/หรือกรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และ
ในกรณีทจ่ี าเป็ นคณะกรรมการบริษทั อาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก
เพือ่ ประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
(12) ประธานกรรมการ สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้สารสนเทศรายละเอียดพิม่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาโดยตรง
(13) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั
จะต้องมีความชัดเจนเพือ่ ใช้อา้ งอิง
10. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(1) ดาเนิ นการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเป็ น ผู้ประเมิน
ทัง้ คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดาเนินการประเมินรายบุคคล และทัง้ คณะ และพร้อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
การประเมินรายบุคคล มีหวั ข้อดังนี้
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.2 การประชุมของคณะกรรมการ
2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประเมินทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
3.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมของคณะกรรมการ
3.4 การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
3.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
11. การเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท ดูแ ลให้ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ ที่เ กี่ย วกับ ทางการเงิน
และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา
ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ และเป็ น ไปตามข้อ บังคับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
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12. การปฐมนิ เทศน์ กรรมการใหม่และการฝึ กอบรมกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เลือกมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั คนใหม่จะได้รบั การฝึ กอบรมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Orientation) ได้แก่ เรือ่ งทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริษทั ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ย้อนหลัง 1 ปี คู่ม ือกรรมการบริษัทจดทะเบีย น หลักการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีจ ั ด ท าโดย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ นโยบายการกากับ ดู แ ลกิจ การและจรรยาบรรณธุ ร กิจ ของบริษัท และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
กับการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ทีส่ าคัญของบริษทั รวมทัง้ หลักสูตรอบรมกรรมการ และ
ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นต้น ในการฝึ กอบรมนี้เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูล
ต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และสนับสนุ นให้กรรมการ
เข้าร่วมในการผึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ
13. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษั ท จะท าการทบทวนกฎบั ต รนี้ ทุ ก ปี และจะเสนอแนะการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ตามทีเ่ ห็นสมควร

................................................................................
นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 9

กฎบัตรนี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
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