กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มี บทบาทหน้ าที่ ในการกากับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผล การดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสร้
้ างความเชื่อมัน่ สร้ างมูลค่าและสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยใช้ มาตรฐาน จริ ยธรรมสูงสุดและปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสีย
องค์ ประกอบ
1. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท
2. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย
กาหนด
3. บริ ษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้
เกิดความ ชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงาน
ประจา
4. โครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสมกับการกากับดูแล
กิจกรรม โดยต้ องมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง
เป็ นไปตามข้ อกาหนด ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การแต่งตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมี ความ
โปร่ ง ใส่ และชัด เจนในการสรรหากรรมการ และการพิ จ ารณาควรจะต้ อ งมี ป ระวัติ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์ การประกอบวิช าชี พ ของบุคคลนัน้ ๆ โดยมี รายละเอี ยดที่ เพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้น
6. กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
คุณสมบัติ
1. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ มี ความซื่อสัตย์ สุจริ ต มี จ ริ ยธรรม ในการ
ดาเนินธุรกิจ และมีความรู้ความสามารถและปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ แก่บริษัทฯได้
2. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่า
ด้ วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับ

ความไว้ วางใจ ให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อ เข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มี
สภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์
ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมการอิส ระต้ องมี คุณ สมบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)
5. กรรมการที่เป็ นผู้บริหารคือกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานให้ แก่บริษัทโดยเต็มเวลาและ
ได้ รับผล ตอบแทนจากบริ ษัทฯเป็ นประจาทุกเดือน ในรูปของเงินเดือนหรื อผลตอบแทนอื่นที่เปรี ยบเสมือน
เงินเดือน
6. ให้ กรรมการแจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
• มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใด ๆ ที่บ ริ ษัททาขึ ้นระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
โดยระบุข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลักษณะของสัญ ญา ชื่อของคู่สัญ ญาและส่วนได้ เสียของ
กรรมการ ในสัญญานัน้ (ถ้ ามี)
• ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงใน
ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี (ถ้ ามี)
7. กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ รวมแล้ วไม่เกิน 5 บริ ษัท โดย
จะต้ องคานึงถึงตาแหน่งที่เหมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษัทวาระการดารงตาแหน่ ง
1. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวน กรรมการที่ จ ะแบ่ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ ให้ ออกโดยจ านวนที่ ใกล้ ที่ สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ อง ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง นานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือก เข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
ก. ตาย
ข. ลาออก

ค. ขาดคุณ สมบัติหรื อมี ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษั ทมหาชนจากัด และ/หรื อ
กฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
จ. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
3. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการ
เลือกบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะ กรรมการในคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
ใบลาออก ไปถึงบริ ษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริ ษัท
ทราบด้ วยก็ได้

ขอบเขต อานาจหน้ าที่
ภารกิจและความรับผิดชอบของกรรมการเป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรัก ษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ซึง่ รวมถึงการดาเนิน การดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการมี อานาจ หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบในการบริ ห ารจัด การและด าเนิ น
กิจการของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. ดาเนินการให้ บริ ษั ทมี ระบบงานบัญ ชี ที่เหมาะสมและมี ป ระสิทธิ ภ าพ และจัดให้ มี การ
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

4. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริ ษัท
รวมถึงควบคุมกากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของบริ ษั ทและบริ ษัท
ย่อย ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ กาหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
ตลอดจนประกาศ ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานั กงาน
คณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สาคัญ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
7. ติดตามการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ ครอบคลุม
ทังองค์
้ กรและกากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของบุคคลดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการ
มอบอานาจที่ ท าให้ ค ณะกรรมการชุดย่อ ย ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร และคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ อื่นใดทากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่ เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
10. จัดทารายงานประจาปี และรั บผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดง
ถึงฐานะการ เงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
11. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อ ให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจ
นันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ง ประเทศไทย และ/หรื อ ประกาศอื่ น ใดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
การประชุม
1. การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี กรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการ ทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบั ติ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
ที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมี
หนึ่ง เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมี ส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้ ถ้ าคะแนน เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ตามปกติให้ จัด ขึ น้ อย่า งน้ อ ย 3 เดื อ นต่ อ ครั ง้ ให้ ป ระธาน
กรรมการเป็ น ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในกรณี จาเป็ น ถ้ ากรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจ
ร้ องขอให้ ประธานกรรมการ เรี ยกประชุมกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
4. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ในการเรี ยกประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่ง
หนังสื อ นัดประชุม โดยทางไปรษณี ย์ล งทะเบียน หรื อส่ งมอบให้ แก่กรรมการ หรื อผู้แทนของกรรมการ
โดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่กรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อ รักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น หรื อ
กาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้

การประเมินผลของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจะจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยเป็ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทังคณะและรายบุ
้
คคล ทังนี
้ ้ ผลคะแนนและข้ อคิดเห็นของกรรมการจะ
นาไปใช้ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้ การทางานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ ้น

