กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้แทนของผู้ถือ หุ้น จึงมีบทบาทสํา คัญต่อการสร้า งมูลค่าให้ก ิจ การรวมทังสร้า ง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผู้ถือหุ้น ซึงโดยทัวไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิ ดังนัน
หน้าทีหลักของคณะกรรมการบริษทั จึงแบ่งเป็ น 2 ด้าน
1) กําหนดทิศทาง นโยบาย และ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพือให้มนใจว่
ั
าบริษัทจะดําเนินงานไปใน
ทิศทางทีเป็ นประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
2) การติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ เพือตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดําเนินงานของ
บริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ยังมีอํานาจและความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับและมติทประชุ
ี
มผู้
ถือหุน้ โดยมีรายละเอียดทีสําคัญ แสดงไว้ในหัวข้อ 5 เรืองอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ
2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั
1) ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพือดําเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้องมีถนที
ิ อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษทั จะเป็ นผู้ถือหุน้
ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
2) ให้ทประชุ
ี มผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี
(ก) ผู้ถอื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุน้ ต่อหนึง (1) เสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
2.1 เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั เลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้เป็ น
ประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
3) ให้ค ณะกรรมการเลือ กกรรมการหนึ งคนเป็ น ประธานกรรมการ และในกรณี ทีกรรมการพิจ ารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ
มีหน้าทีตามข้อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1) กรรมการบริษทั ต้องเป็ นบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ มีความซือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะอุทศิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้าทีให้แก่บริษทั ได้
2) มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชนจํา กัด และกฎหมายอืนที
เกียวข้อง รวมทังต้องไม่มลี กั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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3) กรรมการบริษทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนได้ แต่ทงนี
ั ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้อง
ไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ทีกรรมการบริษัท และต้อ งเป็ น ไปตามแนวทางของ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) กรรมการอิสระต้อ งมีคุณสมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามทีบริษัทกําหนด และเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กําหนดให้กรรมการ ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือครบวาระ อาจได้รบั พิจารณาเลือกตังให้เป็ นกรรมการ
บริษทั ต่อไปได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํา นวนหนึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับ
ส่วนหนึงในสาม (1/3) และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แ รกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน ให้จ ับสลากกันส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน จํากัด
หรือมีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการทีมีมหาชนเป็ น
ผู้ถอื หุน้ ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2551
4) ทีประชุมผู้ถอื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผู้ถอื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5) ศาลมีคําสังให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริษัท โดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนั ทีใบลา
ออกไปถึงบริษทั
ในกรณีทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึงมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ันจะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียัง
เหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
5. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั หิ น้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผู้ถอื หุน้ ด้วย
ความซือสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั
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1) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั
3) พิจารณาอนุมตั ผิ งั อํานาจอนุมตั ิ
4) กํากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
5) พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอืน
6) รับผิดชอบในการจัดทํา รายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
ทังนี กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอืนใดซึงมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนใดกั
ื
บบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน
นอกจากนัน ในกรณีต่อไปนีจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาทีเกียวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิมทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
6. การประชุม
1) กําหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 4 ครังต่อปี โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิมตามความจําเป็ น
2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็ นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกําหนดวาระการ
ประชุม
3) เลขานุ ก ารบริษัท ทํ า หน้ า ทีจัด ส่ ง หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม พร้อ มระเบีย บวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อน
เข้าประชุม
4) ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม มีหน้าทีดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอสําหรับกรรมการทีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นทีสําคัญ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถอื หุน้ และผูม้ สี ่วนเกียวข้องอย่างเป็ นธรรม
5) ในการประชุม กรรมการผู้ทีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรืองทีพิจ ารณาต้อ งออกจากทีประชุ ม
ระหว่างพิจารณาเรืองนันๆ
6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าว ให้บนั ทึกคําคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม
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7) ในการพิจารณาเรืองหนึงเรืองใด กรรมการมีสทิ ธิขอดูหรือตรวจเอกสารทีเกียวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที
เกียวข้องเข้าร่วมประชุมชีแจงข้อมูลเพิมเติม
8) เลขานุการบริษัท ทําหน้าทีในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงาน
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนันสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั หิ น้าทีให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ และมติ ทีประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทังประสานงานกับ ผู้ ที เกี ยวข้อ ง
7. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
บริษทั ทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทประธานกรรมการบริ
ี
ษทั ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้
ในกรณีทมีี รองประธานกรรมการบริษทั อยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการบริษัทซึงมาประชุมเลือก
กรรมการบริษทั คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม การวินิจฉัยชียาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใด ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูช้ ขาด
ี
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