กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กร มี หน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก กลยุท ธ์
นโยบายในการดาเนินธุรกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทัง้ ในด้านการดาเนินงานและด้านจริยธรรม
เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ และตรงตามความมุ่งหวังของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย และเพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมทัง้ ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการ
กากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการบริหาร
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้สาเร็จตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบรอบด้ า นที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ รวมทัง้ ดูแลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีเ้ พื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตัง้ และถอดถอนโดยที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)
2.3 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีความรู ค้ วามสามารถ
ในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย (Diversity) มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ หรือ
ทักษะทางวิชาชีพ ทัง้ นีเ้ พื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี มุมมองที่กว้างขึน้ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการ
ตัดสินใจดีขนึ ้ และสามารถทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
นาส่งคู่มือและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่
ในฐานะกรรมการบริษัท
ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สามารถทา
หน้าที่กากับดูแล กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ โดยอาจพิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการชุดย่อยทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
3.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ”)
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกาหนด รวมทัง้ ต้อง
ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยจะต้อ งเป็ น บุค คลที่ มี ช่ื อ อยู่ใ นระบบข้อ มูล รายชื่ อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3.2 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้
โดยอิสระ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างเพียงพอ รวมทัง้ มีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถมองภาพรวม
ของธุรกิจได้ดี
3.3 กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในกิจการ หรือเป็ นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่
มี ส ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ ว่าจะทาเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
3.4 กรรมการบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท
4. การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่ง
4.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้ อาจได้รบั การเลือกตัง้
ให้กลับมาดารงตาแหน่งอีกได้ การเลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิช าชี พ ของบุค คลนั้น ๆ รวมทั้ง ทักษะ ความรู ้ ความ
ชานาญ และประสบการณ์ดา้ นความยั่งยืนมาเป็ นคุณสมบัติท่ีตอ้ งการสรรหา โดยกาหนดรวมถึง
คุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
4.2 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
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(1) เสียชีวิต
(2) ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตาแหน่งตามเงื่อนไขภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
4.3 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่งยังคง
ต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายขึน้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนอยู่ ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
4.4 ให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่จี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
5. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
5.1 บริหารจัดการและกากับดูแลการดาเนิน กิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปเพื่อ รักษาสิทธิ
และประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
โดยปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
บริษัทและมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience) และเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
5.2 กากับดูแลการบริหารงานและการจัดการของฝ่ ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และระเบียบ
อานาจอนุมตั ิ ที่กาหนดไว้ให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี รวมทัง้ จริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท โดยคานึงถึงผลกระทบระยะยาว รวมถึงกากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรสาคัญ ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ การบริหารงาน และผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบั มอบหมาย
ให้ทาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้บริษัทและบริษัทย่อย
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5.3 จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หาในกฎบัตรให้มี
ความเป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอบทาน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
5.4 กาหนดวัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยคานึงถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เคารพสิทธิ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และมีส่วนได้เสีย เป็ นสาคัญ
รวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณร่วมกับฝ่ ายจัดการ
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การตลาด สภาพการแข่งขัน และสามารถ
ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
5.5 พิจ ารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนิน ธุ ร กิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
5.6 กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติ
ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ แต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
กากับดูแลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตร พร้อมทั้ง
ประเมินผลเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.7 กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส โดยจัดทา
Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อย่างเหมาะสมเพื่อนาเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั จากกรรมการ
แต่ละคน เป็ นต้น อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
5.8 แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารงานให้เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินการและนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี นัยส าคัญ ให้
ครบถ้วนถูกต้อง
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5.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ ติดตามผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
โดยนาผลที่ได้มาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกรรมการบริษัท และทบทวน
แบบประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาสม่าเสมอ
รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
5.10 พัฒนาความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบต่าง ๆ
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่
เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.11 แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5.12 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผล
เป็ นประจาทุกปี และมีระบบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส
สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสั้ นและ
ระยะยาว ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.13 ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
5.14 ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ และแผนงานดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยไปปฏิบตั ิ และ
ติดตามการวัดผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ให้นโยบายเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
5.15 กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5.16 กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
5.17 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่าง ๆ พร้อมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ เพื่ อลดความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตและการใช้อานาจอย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
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5.18 จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
5.19 กากับ ควบคุม ป้องกัน ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ รวมถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทและบริษัทย่อย และ
การทาธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร
ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีกรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทากับ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
หรือมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ หรือลดลง ให้กรรมการบริษัทรายดังกล่าว
แจ้งบริษัทโดยไม่ชกั ช้า
5.20 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่า งมี
นัยสาคัญ ซึ่งรวมถึงรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยว
โยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทัง้ พิจารณากาหนดกรอบการดาเนินงานให้ฝ่ายจัดการมีอานาจ
ดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
5.21 จัดให้มีและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ให้ได้รบั ทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
เป็ นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัท
ย่อยมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็ นธรรม
5.22 กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
5.23 กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการ
บริษัท หรือผูท้ ่ีคณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขาย
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
5.24 กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน และการสอบทาน
งบการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องรวมทัง้
ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัท
5.25 พิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
5.26 กากับดูแลกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มีผูร้ บั ผิดชอบในการให้
ข้อมูลแก่นกั ลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เหมาะสม และตรงต่อเวลา และส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูล
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สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
5.27 ดูแลให้ม่นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน
ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน ดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทา
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้
รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
ในการปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการบริษัทควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และใน
กรณีท่จี าเป็ น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก
โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
6.1 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้
กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
6.2 เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัทและเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
(2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่างครบถ้วน
(3) สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
(4) กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
6.3 เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
6.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัด การ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6.6 กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่มี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.7 กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
6.8 กากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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7. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
7.1 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุ รกิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ โครงสร้างและอานาจการ
บริหารงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
7.2 สื่อสารกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับ นโยบาย เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณในการดาเนินธุรกิจที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนงานและบริหารจัดการ
7.3 กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและ
นโยบายในการดาเนินธุรกิจตามที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
7.4 กากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายใน และด้านการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมั ติจากคณะกรรมการบริษัท
และให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
7.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดาเนินการ
ทางธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
7.6 สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อให้การดาเนินการ
ทางธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
7.7 สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส าหรับการดาเนินงานของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้ รักษาระเบียบ
อันดีงามภายในองค์กร
7.8 กากับดูแลให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี
7.9 พัฒนาและปรับปรุงผลการดาเนินงานและผลประกอบการที่ดีอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง สนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
ของบริษัท
7.10 ติดตามการวัดผลการดาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกาหนดให้
มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงกากับดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิท่ี
เกี่ยวข้อง
7.11 กาหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ ข้อกาหนด สาหรับโครงสร้างองค์กรในตาแหน่งที่
ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ไม่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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7.12 กาหนดเกณฑ์การสรรหา เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ
รางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ไม่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ตามที่กาหนดในระเบียบอานาจอนุมัติดาเนินงาน (Delegation of Authority) และ
ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
7.13 เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเป็ นมาตรฐานและโปร่งใส
7.14 เป็ นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ดี ีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
7.15 พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติตลอดจนการดาเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษั ท ทั้งนี ้ภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รวมตลอดถึ งอนุมัติ รายการและธุ รกรรมตามระเบี ยบอ านาจอนุ มัติ ด าเนิ นงาน (Delegation of
Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
7.16 ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของ
บริษัทซึ่งมีมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7.17 พิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริษัท
7.18 มอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิงานที่กาหนดในนาม
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอานาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจของบริษัท และ/
หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ การมอบอานาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนัน้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษัท และหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm's Length)
7.19 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายและได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนีป้ ระธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายหรือหลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
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8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
8.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
8.2 บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรน้อยกว่า 6
ครัง้ ต่อปี โดยแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระหลักในการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และอาจมี
การประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสาคัญหรือเร่งด่วน โดยเป็ นการประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดก็ได้
8.3 ในกรณีจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ใน
กรณีเช่นนี ้ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
8.4 ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจั ดการร่วมด้วย และประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
8.5 คณะกรรมการบริษัทอาจจะเชิญคณะอนุกรรมการต่าง ๆ หรือฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนัน้ ๆ
8.6 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการ
ประชุมทัง้ ปี ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ในครัง้ ใดได้ ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาเป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อน
การประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นีก้ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทได้จัดให้มีขึน้ ด้วย ซึ่งกรรมการที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยคาสั่งของประธาน
กรรมการแจ้งกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยอาจจัดส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เว้นแต่จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
9. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
9.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือตาแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง ให้
กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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9.2 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้ นี ้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
9.3 ในกรณีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุน้
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่า วต้อง
จัดให้มีขึน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จานวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ น
องค์ประชุม
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณา
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
ทัง้ นีก้ รรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ที่สุดได้ โดยรายงานการประชุมที่ท่ีประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร
ตามชัน้ ความลับและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
11. อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบัง คับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่ง รวมถึง การกาหนด
ระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการ (Delegation of Authority) การกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและ
แผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผล
ของการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการ
ดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างกันที่สาคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการ
เข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน
12. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิไว้
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
-ลงนามโดย(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
(ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้ง หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่ รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิ น ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลักษณะดัง กล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นีภ้ ายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้
มี ความเห็นคณะกรรมการบริ ษั ทที่ แสดงว่าได้พิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
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