กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูข้ บั เคลื่ อนองค์กรและเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ ื อหุ ้น จึงมีบทบาทสาคัญต่อการ
สร้ า งมู ล ค่ า ให้กิ จการ รวมทั้ง สร้ า งผลตอบแทนจากการลงทุ นให้ก ับ ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษ ทั จะ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ หรื อฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทและหน้าที่ในการ
กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ ยวข้องภายใต้หลักการกากับ ดู แล
กิจการที่ดี
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี้ข้ ึนเพื่อให้กรรมการ
บริ ษทั ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่
อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริ ษทั
จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2.
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้ กรณี เลื อกบุ ค คลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3.
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณี ที่กรรมการ
พิจารณาเห็ นสมควรจะเลื อกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
(ข)
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.
กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุ รกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
2.
กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึ งการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่ มีม หาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นตามที่ คณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3.
กรรมการบริ ษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นได้ แต่ตอ้ งตระหนักถึง
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของ
บริ ษทั ดังนั้นกรรมการไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกิ นกว่า 5 บริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด ต้องมีความเป็ นอิสระจากการ
ควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ต้องสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่าง
อิสระและต้องสามารถดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิ ดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมี อานาจหน้า ที่ และความรั บผิดชอบในการจัดการบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุ ปอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. กากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผูถ้ ื อหุ ้น โดย
ยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการคือ
 การปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)


การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (duty of loyalty)



การปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (duty of obedience)



การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่ งใส ทันเวลา และตรวจสอบได้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน (duty of disclosure)

2. พิจารณาแผนงานหลักในการดาเนิ นงาน งบประมาณ เป้ าหมาย และนโยบายในการดาเนิ นงาน
ธุ รกิจรวมถึงกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายหลักขององค์กรและสนับสนุนให้มีการจัดทาหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กล
ยุท ธ์ ส าหรั บ ระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า กลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ได้ค านึ งถึ ง
ผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอคาดการณ์ได้ตามสมควรและเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. ก ากับ ดู แ ลให้ ฝ่ ายบริ ห ารมี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง มี ก ารน านวัต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดู แลรายงานผลการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. กากับดู แลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั
5. มี อ านาจตรวจสอบ และพิ จ ารณาอนุ ม ัติ น โยบาย แนวทาง และแผนการด าเนิ น งานส าหรั บ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรื อฝ่ ายบริ หาร
6. มีอานาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนาให้อนุ กรรมการหรื อคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิ
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
7. กากับดูแลให้บริ ษทั มีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรพร้อมนาเสนอถึง
แนวทางในการดาเนินการ
8. ดาเนิ นการให้บ ริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวมทั้งการจัดการความเสี่ ยง และความน่าเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตาม และดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. จัดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
10. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
11. มีอานาจพิจารณาและอนุ มตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับบริ ษทั หรื อที่เห็ นว่าเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
12. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ งคนใดหรื อหลายคนหรื อบุ คคลอื่ นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง แทน
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คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รับมอบอานาจนั้นต้องไม่มีอานาจอนุ มตั ิ
รายการที่ บุ ค คลดัง กล่ า วหรื อบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (“บุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้ง ” ให้มี
ความหมายตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
เว้นแต่เรื่ องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน


เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้



การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้



นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหรื อหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญา เกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การออกหุ น้ ใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการลดจานวนหุ น้ หรื อลดมูลค่าหุ น้
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการ และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
13. กากับดู แลนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารในทุกระดับของบริ ษทั และต่อ
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาบรรณ
ที่กาหนดไว้
14. กากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนิ นการกรณี การชี้ เบาะแส การให้
ข้อมู ลการกระทาผิดและการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ การสอบสวน และการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และ
พิจารณาข้อร้ องเรี ย นรวมถึ ง พิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้ องเรี ย นและการแจ้ง
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เบาะแสและการร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy and Procedure)
15. ก ากับ ดู แลให้มี การบริ หารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศและมาตรฐานการรั ก ษาความมัน่ คง
ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้เ ป็ นไปตามมาตรฐานซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ได้ใ น
อุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวนและปรับปรุ งให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ ยงด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. กากับดู แลให้เกิ ดโครงสร้ างการกากับดู แลข้อมูลส่ วนบุคคล และการควบคุ มภายในที่เกี่ ยวข้อง
ของบริ ษทั เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
17. ก ากับ และสนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัท ด าเนิ น การคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สอดคล้องกับกฎหมาย
วาระดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ ษ ทั มี วาระการดารงตาแหน่ ง คราวละ 3 ปี และเมื่ อครบวาระอาจได้รับพิ จารณา
เลือกตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ต้องออกจากตาแหน่ งจานวน
หนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
ส่ วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม และกรรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่ ง นั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่ อยู่ใ นตาแหน่ ง นานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริ ษทั อาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามกฎหมายและ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ยืน่ ใบลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
(3) ผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ออกจากตาแหน่งตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ศาลมีคาสั่งให้ออก
(5) ตาย
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริ ษทั ที่พน้ จากตาแหน่ง
ยัง คงอยู่ รั ก ษาการในต าแหน่ ง เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษัท ต่ อ ไปเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ นจนกว่ า
คณะกรรมการบริ ษทั ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท ว่า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
3. คณะกรรมการบริ ษ ทั ก าหนดเป็ นนโยบายว่า กรรมการอิ ส ระอาจขาดความเป็ นอิ ส ระเมื่ อ ได้
ปฏิบตั ิงานต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระครั้งแรก
ในกรณี ที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดารงตาแหน่งต่อไป จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึ ง
ความจาเป็ นดังกล่าว
ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น โดยตรง ตามขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก
การประชุ ม
1.
กาหนดให้มีการประชุ มและกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ โดยกาหนดจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
2.
ประธานกรรมการบริ ษทั ก าหนดวาระการประชุ ม และพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็ น
วาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย
3.
ในการเรี ยกประชุ ม ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อเลขานุ การบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ ง
ได้รั บ มอบหมายจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ งมี ก ารก าหนดวาระในการประชุ ม อย่ า งชัด เจน มี เ อกสาร
ประกอบการประชุ มที่ครบถ้วนเพียงพอ ส่ งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า 5 วันทาการก่อนวันประชุ ม เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
4.
ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ประชุ ม มีหน้าที่ ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละ
วาระให้อย่างเพียงพอสาหรับกรรมการที่จะอภิปราย และเป็ นผูป้ ระมวลความเห็น ข้อสรุ ปที่ได้จากการประชุม
ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ง
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เสี ย ง ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ประธานในที่ ป ระชุ ม จะออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ นอี ก หนึ่ ง เสี ย งเพื่ อชี้ ข าด และหากมี
กรรมการคัดค้านมติให้บนั ทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
5.
ในการประชุ ม กรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณาต้องออกจากที่
ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนั้นๆ
6.
ประธานที่ประชุมอาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่ วมประชุม หรื อให้ความเห็น หรื อส่ งเอกสารหรื อข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น เพื่อให้มีโอกาสรู ้จกั
ผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
7.
กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุ ม
และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
8.
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่อเปิ ดโอกาสให้
อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจ โดยประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบถึ งผล
การประชุม
9.
เลขานุการบริ ษทั ต้องรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ และนาเสนอสรุ ปรายงานการถือครองและ
การเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ประจาปี ไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
10. เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรี ยมความพร้อม เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม
และเชิ ญประชุ ม รวมทั้งเป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทารายงานการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายใน 14 วัน และ
จัดส่ งให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุ มของการประชุมครั้งถัดไป และเป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการประชุ มที่ผา่ น
การรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษ ทั อย่า งเป็ นระเบี ย บ พร้ อ มให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อง
ตรวจสอบได้ รวมถึงข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิงในภายหลัง
ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการบริ ษทั อาจแสวงหาความเห็ นทางวิชาชี พจากที่ปรึ กษาภายนอกได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ยังสามารถที่จะเรี ยกข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้ งการ หรื อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
หรื อบุ ค คลภายนอกเข้า ร่ วมในที่ ประชุ มตามความเหมาะสม ซึ่ ง จะต้องเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องหรื อ
รับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
การรายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของตนต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยรายงานไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี และต่อทางราชการตามที่กฎหมายกาหนด
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