กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมี ความรู ค้ วามสามารถ เป็ นผู้กาํ หนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร มี บทบาทสําคัญ ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษั ท และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็ นไปตามนโยบาย หรือกลยุทธ์ท่วี างไว้อย่างเป็ นอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบตั ิท่ีสาํ คัญ ดังนี ้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจาํ นวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้ คณะ และมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่และ
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และในจํานวนนีม้ ีอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ต้องมีคณ
ุ สมบัติขนั้ ตํ่า ดังนี ้
1) มีคณ
ุ สมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อ กําหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
2) มีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทํางานที่ดี
3) มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
4) เป็ นผูม้ ีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษัท ได้อย่างเพียงพอ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

3. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กาํ หนดให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด
ถ้าจํานวนกรรมการที่ออกแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดเป็ นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็ นอิสระเมื่อได้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน
4. ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1) ตามหลักของกฎหมายได้กาํ หนดให้กรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทให้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่ีสดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาํ คัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสาํ หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) การลงนามผูกพัน ในการกระทําแทนบริษั ทนั้นให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับ รองของบริษั ท กล่าวคื อ
กําหนดให้กรรมการ คือ นายแมทธิว กิจโอธาน และนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท หรือนายแมทธิว กิจโอธาน หรือนางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางอังคณี ย ์ ฤกษ์ศิริสุข หรือนาย
กิจชาญพิชญ์ สุกงั วานวิทย์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
3) กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจําทุกๆ ปี
4) พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทให้แข่งขันได้ทงั้ ในระดับประเทศและในระดับสากล
5) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
เพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการนํานโยบายและกลยุทธ์ท่ีได้กาํ หนดไว้ไปปฏิบตั ิตามเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
6) กํากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกํากับดูแลและพัฒ นาบรรษัทภิบาลของบริษัท
เพื่อให้เป็ นมาตรฐานที่ยอมรับ
7) ไม่ดาํ เนินการใดๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8) จัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
9) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อาํ นาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมายด้วย
10) ดูแลผลประโยชน์ทงั้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้
11) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณี ท่ีมีเหตุสุดวิสยั โดยกรรมการที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผูเ้ ชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่สาํ คัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ตอ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) จํานวนครัง้ และกําหนดการประชุม
โดยในแต่ละปี มีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ (ปี ละ 4 ครัง้ ) แต่ละครัง้ จะมี การกําหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วน
นอกจากนี ้ การกําหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ถกู กําหนดเป็ นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่
เหมาะสมล่วงหน้าในการประชุมครัง้ สุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ตงั้ แต่ตน้ ปี
2) องค์ประชุมและการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึง
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นี ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือ
มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างเพียงพอที่ฝ่าย
บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้
โดยตรง นอกจากนี ้ค ณะกรรมการสามารถเชิ ญ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งในเรื่อ งต่ างๆ เข้ามาสอบถาม หรือ ชี ้แ จง
รายละเอียดในระหว่างการประชุมได้
3) วาระการประชุม
ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูร้ ่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
4) การจัดส่งเอกสารการประชุม
ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทได้จดั ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ เพื่อให้
กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5) การรายงานการประชุม
เมื่อสิน้ สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม และจัดส่งให้
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้
ถัดไป ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องได้
สําหรับรายงานการประชุมที่ได้รบั การรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสาร พร้อมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็ นเอกสารที่มีระดับความสําคัญมากที่สุดเป็ นความลับของบริษัท โดย
จัดเก็บอยู่ท่ีฝ่าย Corporate Finance ซึ่งสํานักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
6) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญ หาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

