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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลการจัดการของบริ ษัท รวมถึงการกาหนดทิศทางนโยบาย
และกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น และการติ ด ตามการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมีอานาจและความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมาย ข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด
2.

องค์ ประกอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
(1)

คณะกรรมการบริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

(2)

คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีจานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องมีจานวนอย่างน้ อย 3 คนและ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย

(3)

คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิ สระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ น “ประธานกรรมการบริ ษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ น “รองประธานกรรมการบริ ษัท” ก็ได้
3.

คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
กรรมการของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้

(1)
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาอย่าง
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2)
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด (รวมเรี ยกว่า “กฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง”)
(3)
ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
(4)
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทกาหนดและเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
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รายได้ เท่าเทียมกันและไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการที่ไม่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี อ านาจควบคุม และเป็ นผู้ซึ่ง ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ในลัก ษณะที่ จ ะให้ มี ข้ อ จ ากัด ในการ
แสดงความเห็นที่เป็ นอิสระและจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมคือ
(ก)
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษั ทร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อหุ้นของผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(ข)
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้ รับ
การเลือกตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(ค)
ไม่เ ป็ นบุคคลที่มี ค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(ง)
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้
ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ ยวโยงกันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ)
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้ รับการเลือกตัง้
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(ฉ)
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้ รับการเลือกตัง้
(ช)
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ)
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงาน

ของบริ ษัท
4.

การเลือกตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง

(1)
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคลซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสมในการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เพื่อนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังต่
้ อไป
(2)
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท แต่ในกรณีที่เป็ นการเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถ เลือกตัง้ บุคคลซึ่ง มี
คุณสมบัติครบถ้ วนเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้ ทังนี
้ ้ บุคคลซึ่งเข้ ารับตาแหน่งเป็ นกรรมการในกรณีดงั กล่าวให้ อยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
(3)
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน
หนึง่ ในสาม โดยกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งได้ ทังนี
้ ้ กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีกวาระหนึ่ง
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นว่าบุคคลนันสมควร
้
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
5.

อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ

อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมาย ข้ อบังคับและวัตถุประสงค์
ของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(1)
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
(2)
กาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการ
บริ หารจัดการ และอานาจอนุมตั ิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนาเสนอ และกากับดูแลการบริ หารงานและผล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท หรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ า ที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
(3)
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อให้ บรรลุกลยุทธ์และเป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
(4)
ดาเนินการให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และจัดให้ มีการ
รายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทัง้ จัดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
(5)
กาหนดกรอบและนโยบายสาหรั บการกาหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การกาหนดเงินโบนัส
ค่าตอบแทน และบาเหน็จรางวัลของผู้บริ หาร รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารที่เหมาะสม
(6)

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

(7)
พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริ ษัทประสบอยู่หรื อคาดว่าจะเกิดขึ ้นและส่งผล
กระทบต่อบริ ษัท (Identification of Risk) และกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท (Risk Appetite)
(8)
พิจารณากาหนดและทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทังภายนอกและภายในบริ
้
ษัทให้ มีความ
ครอบคลุม และสอดคล้ องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทังนี
้ ้ ต้ องครอบคลุมความเสีย่ งอย่างน้ อย 4 ประการ ดังนี ้
(ก)

ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)

(ข)

ความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk)

(ค)

ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

(ง)

ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

(9)
พิจารณากาหนดและทบทวนกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติในการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการบริ หารความเสีย่ งให้ สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแลระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(10) พิจารณาการกาหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นและอาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท
เพื่อใช้ เป็ นกฎเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ ความเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงกาหนดโครงสร้ างและแต่งตัง้
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง เพื่อทาหน้ าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสีย่ ง
(11) สอบทานนโยบายในการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(Anti-Corruption) ของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิรายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ประจาปี ที่จดั ทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมาย
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(12) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมใดที่ทากับบริ ษัท หรื อมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัท
ย่อยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ให้ กรรมการรายดังกล่าวแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า
(13) แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
ตามความเหมาะสม
(14) แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท และ/หรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัท
ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(15)

ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามความจาเป็ น

(16) จัดทารายงานประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อแสดงถึงฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(17) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
(18)
อย่างเป็ นธรรม

พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท

(19)

จัดให้ มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท

(20)

ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์

(21) มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ง หรื อ หลายคนหรื อ บุค คลอื่ น ใดปฏิ บัติ ก ารอย่า งหนึ่ง อย่า งใดแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิไว้
6.

การประชุม

(1)
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยหนึ่งครั ง้ ในทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือนโดยกาหนดวัน
ประชุมไว้ ลว่ งหน้ าตลอดทังปี
้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
(2)
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุม พร้ อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้ กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ เว้ นแต่เป็ นกรณีจาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษัท ให้ สามารถแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
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