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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1.

วัตุประสงค์

คณะกรรมการของบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้น เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจ
ของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั เข้าใจบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและมีความโปร่ งใส
2.

องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริ ษทั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ และต้องไม่ มี ส่วนเกี่ยวข้องหรื อมี ส่วนได้เสี ยในทางการเงินและการบริ หารกิจการ อี กทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ คุ ณ สมบัติ ก รรมการอิ ส ระตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 28/2551")
2.4 คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี้ ตอ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกาหนด
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2.5 คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเลื อ กกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณาเห็ น สมควรอาจจะเลื อกกรรมการบริ ษ ทั คนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการบริ ษทั ก็ได้
2.6 บริ ษทั มีนโยบายกาหนดให้ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็ นบุคคล
คนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3.

คุณสมบัติ

3.1 กรรมการต้องเป็ นบุ คคลที่ มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถ
และปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทั้งต้องไม่ มี ล ัก ษณะที่ แสดงถึ ง การขาดความ
เหมาะสมที่ จะได้รับ ความไว้วางใจให้บ ริ หารจัดการกิจการที่ มี มหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ้นตามที่ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง
3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมี ส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ บริ ษ ทั ทาขึ้นไม่ว่า
โดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุน้ หุน้ กู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมี อ านาจและหน้าที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการจัด การบริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญดังนี้
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(1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั โดยบริ ษทั ควรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และ
ต้องไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
(2) ให้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่างน้อย 3 เดื อนต่ อครั้ ง และควรต้อ งเป็ นการประชุ ม
เต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนัยสาคัญ รายการที่มีนัยสาคัญควรรวมถึง รายการได้มา
หรื อจาหน่ ายทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยที่ มี ผลกระทบส าคัญ ต่อบริ ษ ั ท รายการซื้ อหรื อขายทรั พ ย์สิ น
ที่ ส าคัญ การขยายโครงการลงทุ น การพิ จารณาและอนุ มตั ิ ก ารเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามหลัก เกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกิจการบริ ษทั เป็ นต้น
(3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีความน่ าเชื่ อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มี การควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(4) จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชี ของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
(5) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุม
ก ากับ ดู แ ล (Monitoring and Supervision) การบริ ห ารและการจัด การของฝ่ ายบริ ห ารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ อาทิ เช่ น การท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้ม าหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น ที่ ส าคัญ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
(7) บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนกับบริ ษทั ย่อย หรื อ
บริ ษทั ร่ วม ได้แก่
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7.1 ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามขอบเขตหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ งได้ก าหนดไว้ส าหรั บ กรรมการที่ ไ ด้รั บ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ให้เข้าเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยนั้น
7.2 ติ ดตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อยและบริ ษ ัท ร่ วมให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
7.3 ติดตามดูแลให้บ ริ ษ ทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การทารายการ
ระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
7.4 หากเป็ นกรณี ที่บริ ษทั ย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อ
ทารายการสาคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ให้ รับ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ หรื อ ผู บ้ ริ ห ารในบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห น้ าที่ ก ากับ ดู แลให้
บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
รวมทั้งรายการที่สาคัญซึ่ งบริ ษทั ฯ กาหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับ
การทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่กรณี
(8) พิ จารณาและมี มติ อนุ ม ัติการแต่ งตั้ง เปลี่ ยนแปลง บุ คคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม ตามสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการ
ควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บ ริ ษ ทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษ ทั
มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
(9) พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิ จารณาและอนุ มัติ
รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งมีส่ วนได้เสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากั บบริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
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ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลอื่นปฏิบัติก ารแทนคณะกรรมการ
ในเรื่ องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อบันทึ ก เป็ นมติคณะกรรมการในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
(10) คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุ คคลอื่น ใดปฏิ บัติก าร
อย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้ก ารควบคุม และก ากับดู แลของคณะกรรมการ หรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความจัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการธุ รกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพ ย์สิ นที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่ นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(11) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้ เสี ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ หารจัด การกิ จ การของบริ ษั ท หรื อบ ริ ษั ท ย่ อ ย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(12) กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหาย
ใดๆ อัน เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ประชาชนทั่ ว ไปโดยแสดงข้อ ความที่ เป็ นเท็ จ
ในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เว้นแต่ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารดังกล่าวจะพิ สู จน์ ไ ด้ว่าโดยต าแหน่ งหน้าที่ ต นไม่อาจล่วงรู ้ถึ ง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อ
ผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั และของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรื อ
ในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
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(14) กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าว
มีหน้าที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุ รกรรมกับ บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในลักษณะ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
5.

วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ

5.1 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความ
โปร่ งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบ
วิชาชี พของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น
5.2 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับ หนึ่ ง
ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สอง ภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธี
จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และ
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
5.3

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ้ น ลงมติ ใ ห้ออกด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ื อหุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ้น
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
• ศาลมีคาสั่งให้ออก

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนทราบด้วยก็ได้
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5.5 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
เลื อ กบุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัท มหาชนจากัด และกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง กรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
6.

การประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ซึ่ งตามปกติ กาหนดให้จดั ขึ้นอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ ง โดยประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
ถ้าต าแหน่ งประธานกรรมการว่างลงหรื อ ไม่ อ าจปฏิ บัติ ห น้าที่ ไ ด้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมแทน ถ้ากรรมการผูจ้ ดั การไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวุโสตามลาดับที่
คณะกรรมการกาหนดไว้เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
ในการเรี ยกประชุมให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อส่ งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม
ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกาหนดวันนัดประชุมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
6.2 การประชุม คณะกรรมการบริ ษ ทั จะต้องมี ก รรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
6.3 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6.4 ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน
เวลาและสถานที่ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ งสถานที่ ที่ ป ระชุ ม นั้ นอาจก าหนดเป็ นอย่ า งอื่ น
นอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานที่ ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม
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เลขานุ การบริ ษ ทั ท าหน้าที่ ในการจดบันทึ ก และจัดทารายงานการประชุม ให้แล้วเสร็ จ ภายใน
14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6.5

7.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีข้ ึนทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็ นของ
กรรมการจะนาไปใช้เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทางานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิผลมากขึ้น

บริษัท ช.การช่ าง จากัด (มหาชน)
(ลงลายมือชื่่อ................................................กรรมการ)
(นายปลิว ตรี วิศวเวทย์)
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