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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแล
กิ จการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ บ ริ ษทั ฯ บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคม คานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ภายใต้นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่
ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแล
กิจการสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฉบับนี้ข้ นึ โดยนาเอาหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดี ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควบคู่กบั หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น ปี 2560 ซึ่ ง ออกโดยส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“ก.ล.ต.”) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ทุกท่านตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
1.

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ และกรรมการที่มาจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมี กรรมการอิ ส ระอย่า งน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ ต้องไม่ น้อยไปกว่า 3 คน ทั้ง นี้
กรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั้งและจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ข้อกาหนดของ
ก.ล.ต. และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
เป็ นอย่างดี มีความทุ่มแทและสามารถอุทิตเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มี
ภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทางานที่ดี
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3. ปฏิบตั ิหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็ วิสัยทัศน์ หรื อคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง
เพื่อบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืน เป็ นผูน้ าทางธุ รกิจอันจะยังประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ผู ้
ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นได้ แต่การเป็ กรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น เมื่อรวมบริ ษทั แล้วจะต้องไม่
เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน
5. ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด และสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
ทุกรายให้เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ* ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผู ้
ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ* ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่ า งอิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของผู ้ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผู ้
มี อานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ล ัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่ ว นที่ มี นัย ในห้างหุ้นส่ ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ ว มบริ หารงาน ลูก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษ ทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
* รวมถึงบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
2.

การแต่งตั้ง วาระดารงตาแหน่ ง และการพ้นจากตาแหน่ งกรรมการ
2.1 การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่ งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรร
หาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลผูม้ ีความเหมาะสมที่ เสนอ
ให้คดั เลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด และการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่พึงจะมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนที่พึงจะมี หรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งการรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษมั มหาชนจากัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
2.2 วาระการดารงตาแหน่ง
ก าหนดให้ก รรมการบริ ษ ทั ดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง และเมื่ อครบ
กาหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันสู งสุ ดไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จะพิจารณาจากเหตุผล และความจาเป็ นตามที่บริ ษ ทั ฯ เสนอ และอนุ มตั ิเลือกกรรมการอิสระที่ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็ นกรรมการอิสระต่อไป
2.3 การพ้นจากตาแหน่ง
2.3.1 ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่ ง
พ้นจากตาแหน่งอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งใหม่ได้
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กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และหากใน
คราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
ในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตาแหน่งใหม่อีกได้
2.3.2 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อเสี ยชีวิต, ลาออก,
ขาดคุ ณ สมบัติ หรื อ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด และ /หรื อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก, ศาลมีคาสั่งให้
ออก, เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
2.3.3 กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดังกล่าวอาจมีผลเร็ วกว่า 3 เดือนได้ หากคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ได้พิ จารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลอื่ นที่ มี คุ ณสมบัติค รบถ้วนทดแทนบุ ค คลที่ ล าออกแล้ว ทั้ง นี้
กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
2.3.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่ อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
3.

บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั และทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และควบคุมให้การประชุมมีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
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3. ร่ วมกับประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการบริ ษทั กาหนดวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั
สามารถตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และสนับสนุน
ให้กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอม
โดยคานถึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างครบถ้วน มีการสรุ ปมติที่ประชุมและทาให้มนั่ ใจว่า การตัดสิ นใจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการนาไปดาเนินการ
5. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
ระหว่า งคณะกรรมการบริ ษ ทั กับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุ นการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานกรรมการ
บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
6. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งดูแลให้มนั่ ใจวา กรรมการทุกท่านมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยงทั้งสอง
ฝ่ ายเท่ากัน
4.

บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี
2. พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
6. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และพิจารณาอนุมตั ิเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
7. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร
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ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ
ได้เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ การมอบ
อานาจนั้นต้องไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ั บมอบอานาจ
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
8. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั รวมถึงรับทราบและพิจารณา
การจัดการบริ หารความเสี่ ยง ควบคุม กากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการอันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วน
ที่ ส าคัญให้แก่ บุค คลอื่ น หรื อการซื้ อหรื อรั บ โอนกิ จการของบริ ษ ทั อื่ นมาเป็ นของบริ ษ ทั ฯ การแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง มี ข อบเขตหน้า ที่ ใ นการก ากับดู แลให้บริ ษ ทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
9. พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม
10. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
11. อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกาหนดเงื่อนไขใน
การเบิกถอนเงิน หรื อทานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
12. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
13. กาหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าเนินการ
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14. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อเข้าเป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
15. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่
บริ ษทั ฯ ทาขึ้น หรื อถือหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ
5.

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม โดยวาระการประชุมที่สาคัญประกอบด้วย การพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส การลงทุนต่างๆ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งนโยบายที่สาคัญ ซึ่งกรรมการทุก
ท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่วาระการประชุม
เลขานุ การบริ ษ ทั ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูก้ าหนดวันประชุ มคณะกรรมการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้ และจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม พร้อมกับระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่ชดั เจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการได้มีเวลา
ศึ กษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่ อนการประชุ มอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด
กรรมการมีสิทธิขอดูหรื อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริ หารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ในการพิ จารณาเรื่ องต่า งๆ ประธานกรรมการบริ ษ ทั ซึ่ งทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของ
เสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ อง
นั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการบริ ษ ทั สนับสนุ นให้ฝ่ายบริ หารเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรารละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสื บทอดงาน
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เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ัดทารายงานการประชุ ม เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่ มีค วามถูก ต้อง ชัดเจน ทั้งผลการ
ประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการจะถูกจัดเก็บ
ไว้ที่เลขานุการบริ ษทั และพร้อมสาหรับการขอเรี ยกดูขอ้ มูล หรื อตรวจสอบจากรรมการหรื อบุคคลที่มีสิทธิ
และมีส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6.

การติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยการเปรี ยบเทียบสิ่ ง
ที่เกิดขึ้นจริ งกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งรยงานทางการเงิน และความคืบหน้า
ของการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่วาง
ไว้ และหากไม่เป็ นไปตามนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะได้จดั ให้มีการแก้ไข ปรับปรุ ง และดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ นั พร้อมทั้งการพัฒนาเรื่ องนั้นอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยประเมิน
เป็ นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และ
นามาปรั บปรุ งแก้ไข โดยมี การเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมิ นในภาพรวมในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 56-1 One Report

7.

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ประกอบกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต เปรี ยบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถจูงใจให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั ดาเนิ นงานตามเป้ า หมายทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน นาเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี

8.

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ในการก ากับ ดู แลกิ จการของบริ ษ ทั เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่ อให้มี ก าร
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้
บริ การของสถาบันภายนอก นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีเอกสาร
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และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
9.

การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 One Report หรื อรายงานความ
ยัง่ ยืนประจาปี และการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศ
ทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้ง ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดู แล มีการเปิ ดเผยข้อมูลส าคัญ อย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
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