กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ เปนผูกําหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับ
ผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามนโยบาย หรือกลยุทธที่วางไวอยางเปนอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 5 คนตามกฎหมาย และไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีประสบการณดานธุรกิจของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหนาที่และ
ถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนนี้มีอยางนอย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ตองเปนกรรมการอิสระ
2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนขอกํ าหนดของตลาดหลั กทรั พย แหงประเทศไทย และของสํา นักงานคณะกรรมการกํากั บหลัก ทรั พยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท
2) มีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานที่ดี
3) มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
4) เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัท ไดอยางเพียงพอ
5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ภายใตกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

3. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กลาวคือ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเปนนโยบายวา กรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเมื่อไดปฏิบัติงาน
เปนระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน
4. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) ตามหลักของกฎหมายไดกําหนดใหกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience)
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) การลงนามผู กพันในการกระทําแทนบริ ษัทนั้นให เปนไปตามที่ ระบุ ไวใ นหนั งสือรับรองของบริษัท กล าวคื อ
กําหนดใหกรรมการ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลีนนท นางสาวปยวดี มาลีนนท หรือนายธีร สีอัมพรโรจน
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
3) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกๆ ป
4) พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทใหแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
5) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหมั่นใจวา มีการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
6) กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท
เพื่อใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับ
7) ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือแขงขันกับผลประโยชนของบริษัท

8) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
9) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิด
กฎหมายดวย
10) ดูแลผลประโยชนทั้งของผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนสวนนอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได
11) เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม
สามารถเขารวมประชุมจะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม
โดยในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
หนาที่สําคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบและ
รวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) จํานวนครั้งและกําหนดการประชุม
โดยในแตละปมีการจัดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง (ปละ 4 ครั้ง) แตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการ
ประชุมลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
นอกจากนี้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกลาว ไดถูกกําหนดเปนวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่
เหมาะสมลวงหนาในการประชุมครั้งสุดทายของแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดตั้งแตตนป
2) องคประชุมและการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
ครบเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือ
มติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ/หรือไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง จะใชเวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งคอนขางเพียงพอที่ฝาย
บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทได
โดยตรง นอกจากนี้ ค ณะกรรมการสามารถเชิ ญ ผู บ ริ ห าร หรื อผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในเรื่อ งต างๆ เข า มาสอบถาม หรื อชี้ แ จง
รายละเอียดในระหวางการประชุมได
3) วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขา
วาระการประชุม โดยที่กรรมการแตละทานสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
4) การจัดสงเอกสารการประชุม
ในการประชุมแตละครั้งบริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อให
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
5) การรายงานการประชุม
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดสงให
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความถูกตองได
สําหรับรายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสาร พรอมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ ซึ่งจัดเปนเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเปนความลับของบริษัท โดย
จัดเก็บอยูที่ฝาย Corporate Finance ซึ่งสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
6) การประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองไดตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวย

