กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมันให้
่ กบั
ผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้เ สีย ทุกฝ่ าย ตลอดจนก ากับดูแ ลให้การบริหารงานเป็ นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั แิ ละการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น เป็ นผู้ท่มี ีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลการบริหารจัดการบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ เพื่อ
สร้างมูลค่าให้กบั กิจการ รวมทัง้ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้บริษทั ฯมีการบริหารงานทีส่ อดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาล คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ ในระยะ
ยาว
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 5 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการบริษัททัง้ คณะและไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยกรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริษทั ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด
2. ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษทั เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต
อานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2.2 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2.4 ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อมีการ
ลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ายเท่ากัน
3. คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาเห็นสมควร
เลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการบริษทั
4. การแต่งตัง้ กรรมการต้องเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ฯและข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีความโปร่งใส
ชัดเจน และต้องมีประวัติ การศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียด
ทีเ่ พียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ และต้องเปิ ดเผยประวัตขิ องกรรมการ
บริษทั ทุกคนในรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทัวกั
่ น
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1. กรรมการบริษทั ต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะ
อุทศิ ความรู้ ความสามารถ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯได้
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2. กรรมการบริษทั จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทราบก่อนมีมติแต่งตัง้
3. มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากั ดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการทีม่ มี หาชนเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
4. กรรมการบริษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นๆได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษทั
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกีย่ วกับความเป็ นอิสระ ตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอื หุน้ ทุกรายเท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระได้
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กาหนดให้กรรมการบริษทั ดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รบั พิจารณา
เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปได้
2. ในการประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี ให้กรรมการบริษทั ฯออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษทั ในขณะนัน้ โดยให้กรรมการบริษทั ทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวน
กรรมการบริษทั แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการ
บริษทั ทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
3. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษทั ฯอาจพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกจากตาแหน่ งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่ 3/4) ของจานวนผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
 ศาลมีคาสังให้
่ ออก
4. กรรมการบริษทั คนใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ งกรรมการบริษทั ให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษัท ฯ การ
ลาออกมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกถึงบริษทั ฯหรือวันทีก่ าหนดให้มผี ลเป็ นการลาออกตามทีร่ ะบุในหนังสือ
ลาออกนัน้
5. กรณีตาแหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการบริษทั แทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษทั ผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ น
กรรมการบริษทั แทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการบริษทั ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการ
2
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บริษทั ทีต่ นเข้ามาแทน ทัง้ นี้มติในการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี(่ 3/4) ของจานวนกรรมการบริษทั ทีย่ งั เหลืออยู่
อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายแผนการดาเนินงาน นโยบายการดาเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษัท ฯ โครงสร้างการบริหารงานและอานาจการบริหารต่ าง ๆ ของบริษัท ฯ รวมถึงทบทวน
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
2. บริหารงานให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยยึดแนวปฏิบตั สิ าคัญ 4 ประการคือ
2.1 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง (Duty of Care)
2.2 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
2.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of Obedience)
2.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
3. กากับดูแลกระบวนการแต่ งตัง้ และเลือกตัง้ กรรมการบริษัทให้มคี วามโปร่งใส และชัดเจน พิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
4. กากับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
5. แต่งตัง้ หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอานาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
อาจยกเลิก เปลีย่ นแปลงแก้ไขอานาจนัน้ ได้
6. จัดให้มคี ่มู อื จริยธรรมธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
อย่างมีจริยธรรมและปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯอย่างเคร่งครัด และจัดให้มกี ารดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุ นให้มกี ารสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รบั ทราบและยึดถือ
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
8. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ ติดตามผล
การประเมินของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษทั
9. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือ หุ้นประจาปี เว้นแต่ ในกรณีท่มี ีเ หตุ สุดวิสยั โดย
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ คณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุ การบริษัททราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
10. จัดให้มรี ะบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทม่ี คี วามน่ าเชื่อถือได้ การจัดทางบการเงิน
ของบริษทั ฯให้มคี วามถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชี ทผ่ี ่านมาได้ตรงตาม
ความเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยงบการเงิน ณ วัน
สิน้ สุดรอบบัญชีของบริษทั ฯ ต้องตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
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11. ดูแลให้บริษทั ฯมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุ ม และมีก ระบวนการบริหารจัด การความเสี่ยง การรายงาน และการติ ดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้
บริษทั ฯมีการบริหารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ี
12. ดูแลให้บริษัท ฯมีการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็ นทุนด้านทรัพยากรมนุ ษย์ท่สี าคัญที่สุดของบริษัท ฯ ให้เป็ นผู้มี
ศัก ยภาพ เพื่อ ร่ วมกัน ขับ เคลื่อ นองค์ก ร รวมถึง การให้ความสาคัญ กับ การรัก ษาพนัก งานและการดึง ดูด
พนักงานกลุ่มเป้ าหมาย (Talent Attraction and Retention) และการเติบโตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
(Career Development and Career Path)
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี มีการประชุมเป็ นประจา เพื่อ
ติดตามดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น
โดยประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยบริษทั ฯจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อทีจ่ ะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา พิจารณา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องต่าง
ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น
2) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
บริษทั ทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม โดยอาจประชุมผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่
ประธานกรรมการแทน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือไม่แต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
3) การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ ทนของกรรมการโดยตรง หรือแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื โดยระบุวนั
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคน ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯจะแจ้ง
การนัดประชุมด้วยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
5) กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมในแต่ละวาระ ต้องมี
กรรมการอยู่ในทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อ
ลงมตินนั ้
6) ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลจัดสรรเวลาแต่ละ
วาระให้เพียงพอในการนาเสนอเอกสารและข้อมูลของผูบ้ ริหาร และสาหรับกรรมการบริษทั ทีจ่ ะอภิปรายแสดง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นทีส่ าคัญนัน้ ๆโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
7) เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีจ่ ดบันทึกการประชุม สรุปผลการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และ
จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้ จัดเก็บ
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รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ ประสานงานกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
8) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันตามความจาเป็ น
โดยไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และเรื่องทีอ่ ยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้บริษทั ฯทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้ รายงานผลการ
ประชุมให้ประธานกรรมการกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย
9) คณะกรรมการบริษทั ต้องอุทศิ เวลา และทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษทั ฯอย่างเต็มที่ และพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่าเสมอ หากภารกิจสาคัญทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษทั
อานาจกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมายให้กรรมการบริษทั คนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้
2. ให้กรรมการบริษทั สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯจึงจะผูกพันบริษทั ฯ โดยให้
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดรายชื่อ กรรมการบริษัท ซึ่ง มีอ านาจลงนามผู ก พัน บริษัท ฯ พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของบริษทั ฯได้
3. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาเห็นสมควรแต่ งตัง้ บุคคลใด ที่เหมาะสม คนเดียว หรือหลายคนเป็ น ที่
ปรึกษาของบริษทั ฯก็ได้
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ฯในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไปหรือให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขก็ได้ นอกจากนัน้ ให้
ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท ฯ(ถ้ามี) อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนใน
ฐานะของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯด้วย
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการบริษทั สามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ฯได้อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการบริษทั จึงกาหนดเป็ นนโยบายเพิม่ เติม
ให้การไปดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ควรได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน เพื่อให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาตามความ
เหมาะสม
การประเมิ นผลงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษทั อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่
กาหนดไว้
(ปรับปรุงครัง้ ที ่ 3 เมือ่ วันที ่ 20 มกราคม 2565)
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