1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด
2. องค์ประกอบและการแต่งตัง้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้ง หมด แต่ ต ้อ งไม่ น้อ ยกว่ า 3 คน และกรรมการ ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ง หมด ต้อ งมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจ
ในการดาเนินงาน
4. การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดาเนินการด้วยความโปร่งใสและ
ชัดเจน
1. กรณีท่มี ีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการโดยมติการแต่งตัง้ กรรม
การ ต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2. กรณี ท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุค คลซึ่ ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคล
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
3. คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทาโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ไี ด้กระทาโดยทุจริต
2. กรรมการต้องมีความรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลา
อย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

3. กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิ จการอื่นได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท โดย
กาหนดให้กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
4. กรรมการต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท
หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คลหรือนิติบคุ คลใด ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื
5. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และต้อง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ทัง้ นี ้ คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการมีดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้ มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษั ทหรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ย่ีสิบล้าน
บาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective decision) ได้
กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีท่มี ีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
4. วาระการดารงตาแหน่ง
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
2. กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ด จะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ครบกาหนดวาระ อาจได้รบั การพิจารณา
เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ จานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็ นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปี ท่ี
กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการกลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
5. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. บริหารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการคือ

การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
o การปฏิบต
ั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม
(Ethic)
o การปฏิบต
ั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
o การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ
้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
(Duty of Disclosure)
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในระยะสัน้ และระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าต่อกิจการ ผูม้ ีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกาหนดรวมถึง
ระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการของบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้ คุณสมบัติท่ีหลากหลายเพื่อให้
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษั ทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม
และความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
เชื่อถือได้ ทันเวลา เท่าเทียมกัน และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทกุ คนในบริษัทให้ได้รบั ทราบยึดถือปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง
จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับรายการหรือ
การกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท
o

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
16. ประเมินผลการปฏิ บัติห น้าที่ข องกรรมการบริษั ทเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมิ นของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
17. พัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ
ที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
18. กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านทุ จริตคอร์รปั ชัน ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บคุ คลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
19. กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่างมีประสิทธิผล
20. ก ากับ ดูแ ลให้มี ร ะบบการรัก ษาความปลอดภัย ของข้อ มูล ซึ่ง รวมถึ ง การก าหนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการรัก ษาความลับ
(Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
21. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวการณ์
22. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบหมาย
6. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ นั ใจว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สาคัญและเป็ นไป
ตามอานาจดาเนินการได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดลุ ยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. การประชุม
1. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการประชุ มวาระพิเศษตาม
ความจาเป็ น
2. กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึน้ ไป มีสิทธิรอ้ งขอให้เรียกประชุม ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจะต้องกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
3. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการ
ที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้
ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ทัง้ นี ้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้
6. คณะกรรมการมีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ขอ้ มูล
เพื่อประกอบการพิจารณา
7. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
8. ให้เลขานุการบริษัทหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
8. การรายงาน
กรรมการต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทัง้ นี ้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี ้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถนุ ายน 2560 เป็ นต้นไป

