กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีจริ ยธรรมและกํากับดูแล
เพื่อให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและคํานึ งถึงประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งในปั จจุบนั และระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
กรรมการบริ ษทั ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน
ให้กบั บริ ษทั ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่ งแต่งตั้งและถอดถอน
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและกรรมการ
ของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
2. ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี
ความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
5. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
คุณสมบัตกิ รรมการบริษัท
1. กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้ รวมทั้งแสดงความเห็น
ได้โดยอิสระ
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
4. กรรมการบริ ษทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษทั
5. ห้ามกรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการ
ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทําขึ้น
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
2. ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ต้องพ้นตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการบริ ษทั แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง ให้พิจารณาจากกรรมการบริ ษทั ที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการผูอ้ อกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอีกได้
3. นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่ จ ะได้รั บ ความไว้ว างใจให้บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู ้ถื อ หุ ้น ตามที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
3.4 ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
3.5 ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
4. ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั พ้น จากตําแหน่ งทั้ง คณะ ให้กรรมการบริ ษทั ที่ พ น้ จากตําแหน่ งยังคงรั กษาการใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ น จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั นั้นจะเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุคคลที่ เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ซึ่งตนแทน
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดู แ ลให้ ก รรมการทุ ก คนและผู ้บ ริ ห ารปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท มติ
คณะกรรมการบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และหน่ ว ยงานที่ ก ํากับดู แ ล ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อบริ ษทั (Duty of Loyalty)
2. พิจารณาและกําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าและความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคม และ
ให้มีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งสื่ อสารให้บุคลากรทุกคนในบริ ษทั ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
3. กํากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
4. กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนิ นงานทั้งในระดับกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุ งการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุ ขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั
แต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติที่
หลากหลาย ทั้งในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการ เพื่อให้
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
กํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญในระดับที่
เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
เป็ นประจําทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
ประจําปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
กํากับดู แลให้ก รรมการทุ กคนมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและ
ความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริ ห ารระดับสู งและแผนสื บทอดตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ัดการและกํา กับดู แ ลให้มีการ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มีประสิ ทธิ ผลเป็ นประจําทุ ก ปี และมี ระบบการพิ จารณา
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รอบคอบ โปร่ งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนิ นงานเพื่อ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ติดตามกํากับดูแลการบริ หารและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู ้ ความสามารถและแรงจูงใจที่เหมาะสม
และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถในองค์กรไว้
กํากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่บริ ษทั ควบคู่กบั การสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย มี ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งดู แลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
กํากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั
และมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
พิจารณาและอนุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และกํากับดูแลให้มีการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ผล
รวมทั้งทบทวนและประเมินการจัดการความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และ
การทําธุรกรรมกับผูม้ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
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17. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึ กในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น พร้ อมทั้ง กํากับ ดู แลให้มีระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม เพื่ อลดความเสี่ ย งด้านการทุ จ ริ ตและการใช้อาํ นาจอย่างไม่ถู กต้องรวมทั้ง ป้ องกัน การกระทําผิ ด
กฎหมาย
18. กํากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูท้ ี่แจ้งเบาะแสหรื อผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจ
เป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
19. กํากับดูแลธุรกรรมหรื อการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สาํ คัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้ สิน และชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั เช่น การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น รวมทั้งติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการชําระหนี้ ตลอดจนการจัด เตรี ยมแผนสํารองไว้อย่างเหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาที่ มี
ประสิ ทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปั ญหาทางการเงิน
20. ดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั เคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมและโปร่ งใส
21. จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและอนุ มตั ิ
และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เช่น การ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
22. ในการปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการบริ ษทั อาจขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
อื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
23. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม กับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จาํ เป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
24. แต่งตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงผูม้ ีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันของบริ ษทั
25. พิจารณาการทําสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่เป็ นสาระสําคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ
26. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั ตามความเหมาะสม
บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. เป็ นผูน้ าํ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เหมาะสม
3. เป็ นผูน้ าํ ด้านนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน์ และกํากับดูแลการทํางานของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
4. ดูแลเพื่อให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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6. กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใสในกรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กํากับดูแลให้คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชัก
นําให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนในคนหนึ่ง
9. ลงคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยงของแต่ละฝ่ ายมีจาํ นวน
เท่ากัน
10. ให้คาํ แนะนํา และแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายบริ หาร
11. เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก และเป็ นผูน้ าํ ในการชี้แจง สื่ อสารต่อสาธารณชน ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษทั แจ้งกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้
2. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง ณ ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่หรื อสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนดและให้จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ท้ งั หมด
3. ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามระเบี ยบวาระการประชุมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมอย่างอิสระ เช่น ตั้งคําถาม
หรื อข้อสังเกต ให้คาํ ปรึ กษาและให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริ หาร หรื อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
4. ในการประชุมกรรมการผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย โดยนัยสําคัญในเรื่ องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาใน
เรื่ องนั้นๆ
5. เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ทํา หน้า ที่ ใ นการจดบัน ทึ ก และจัด ทํา รายงานการประชุ ม จัด เก็ บ รายงานการประชุ ม เอกสาร
ประกอบการประชุม สนับสนุนติดดามให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด จึ งจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่ วมการประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ ให้
กรรมการบริ ษทั ซึ่งเข้าร่ วมประชุมเลือกกรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
อํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ิเรื่ องต่างๆของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งรวมถึ งการกําหนดอํานาจอนุ มตั ิ การกําหนดและทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง งบประมาณและแผนการ
ดําเนิ นงานธุ รกิ จประจําปี แผนธุ รกิ จระยะปานกลาง การกําหนดเป้ าหมายที่ ตอ้ งการของผลการดําเนิ นงาน การติดตามและ
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ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน(Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่
สําคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่ วมทุน
ค่ าตอบแทน
1. ให้กรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนตามจํานวนที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิ
2. กํา หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ แ ละเป้ า หมายระยะยาว ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่ งอยู่ในลักษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กบั ระดับที่ ปฏิ บัติอยุ่ใน
อุตสาหกรรม เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบตั ิและนําพาบริ ษทั ให้ดาํ เนินงานตามเป้ าหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับด้านการเงินและที่ไม่ใช่ดา้ น
การเงิ น ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงตามความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษทั จะทําการทบทวนกฎบัตรทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ/
หรื อตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
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