กฎบัต รคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมี ความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้กําหนดนโยบายของบริ ษั ท โดยร่ วมกับ
ผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทังระยะสั
้
น้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์ กร มี บทบาทสํ าคัญ ในการกํ ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดํ าเนินงานของบริ ษั ท และผลการ
ปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามนโยบาย หรื อกลยุทธ์ที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิที่สาํ คัญ ดังนี ้
1. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทั ้งหมดต้ องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อยหนึง่ คนเป็ นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท
2) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํ านวน
กรรมการทั ้งคณะ และมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารกับกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หาร (Executive Director) และในจํานวนนี ้มีอย่างน้ อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
้
ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คุณสมบัต ขิ องกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ นตํ
ั ้ ่า ดังนี ้
1) มีคุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และของสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับของบริษัท
2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัตกิ ารทํางานที่ดี
3) มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4) เป็ นผู้มีความสนใจในกิจการของบริ ษัท และสามารถอุทศิ เวลาให้ กบั บริษัท ได้ อย่างเพียงพอ
5) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้ กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

3. วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวคือ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริ ษัทต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททั ้งหมด
ถ้ าจํานวนกรรมการที่ออกแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํ านวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่
จะต้ องออกจากตําแหน่งนั ้นให้ พิจารณาจากกรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกไปนั ้นอาจได้ รับเลือกตังให้
้ ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังกําหนดเป็ นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็ นอิสระเมื่อได้ ปฏิบตั ิงาน
เป็ นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริษัท
1) ตามหลักของกฎหมายได้ กําหนดให้ กรรมการมี อํานาจหน้ าที่ ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริ ษั ทให้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
ปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) การลงนามผูก พัน ในการกระทํ าแทนบริ ษั ทนัน้ ให้ เป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ ในหนังสือรั บ รองของบริ ษั ท กล่า วคื อ
กําหนดให้ กรรมการ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ นางสาวปิ ยวดี มาลีนนท์ หรื อนายธีร์ สีอมั พรโรจน์
กรรมการสองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
3) กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจําทุกๆ ปี
4) พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทให้ แข่งขันได้ ทงในระดั
ั้
บประเทศและในระดับสากล
5) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการนํานโยบายและกลยุทธ์ที่ได้ กําหนดไว้ ไปปฏิบตั ิตามเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
6) กํากับดูแลและพัฒ นาระบบการบริ หารความเสี่ยงรวมทัง้ การกํ ากับดูแลและพัฒ นาบรรษั ทภิบาลของบริ ษั ท
เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานที่ยอมรับ
7) ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้ งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8) จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
9) ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพื่ อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อํานาจอย่างไม่ถูกต้ อง รวมทัง้
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมายด้ วย
10) ดูแลผลประโยชน์ทงของผู
ั้
้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม มีความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้
11) เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
โดยในการปฏิบัติหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัท อาจขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอก หรื อผู้เชี่ ยวชาญใน
วิชาชีพอืน่ ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
5. การประชุม คณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่สําคัญในฐานะกรรมการบริ ษัทที่ต้องเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1) จํานวนครัง้ และกําหนดการประชุม
โดยในแต่ละปี มี ก ารจัด ประชุม อย่างน้ อย 3 เดื อนต่อครัง้ (ปี ละ 4 ครัง้ ) แต่ละครัง้ จะมี การกํ าหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้ าไว้ ชดั เจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่งด่วน
นอกจากนี ้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ ถกู กําหนดเป็ นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่
เหมาะสมล่วงหน้ าในการประชุมครัง้ สุดท้ ายของแต่ละปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้ าร่วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี
2) องค์ประชุมและการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการต้ องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ทําหน้ าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทั ้งนี ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือ
มติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม และ/หรื อไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาประชุม 2 - 3 ชัว่ โมงโดยประมาณ ซึ่งค่อนข้ างเพียงพอที่ฝ่าย
บริหารจะเสนอเรื่ อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน

ทั ้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทสามารถขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อเลขานุการบริ ษัทได้
โดยตรง นอกจากนี ค้ ณะกรรมการสามารถเชิ ญ ผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งต่ า งๆ เข้ า มาสอบถาม หรื อ ชี แ้ จง
รายละเอียดในระหว่างการประชุมได้
3) วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้ า
วาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
4) การจัดส่งเอกสารการประชุม
ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทได้ จดั ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการ เพื่อให้
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาข้ อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
5) การรายงานการประชุม
เมื่ อสิ ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้มีหน้ าที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
ประธานกรรมการบริ ษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้
ถัดไป ทั ้งนี ้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ ไข เพิม่ เติมรายงานการประชุมให้ มีความถูกต้ องได้
สําหรับรายงานการประชุมที่ได้ รับการรับรองแล้ วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสาร พร้ อมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็ นเอกสารที่มีระดับความสําคัญ มากที่สุดเป็ นความลับของบริ ษัท โดย
จัดเก็บอยูท่ ี่ฝ่าย Corporate Finance ซึง่ สํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง
6) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถจัด ประชุม ระหว่างกันเองได้ ตามความจํ าเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญ หาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่วมด้ วย

