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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น และให้
เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทาภายใต้
สถานการณ์ อย่างเดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
บริ ษัท ซึง่ โดยทัว่ ไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิ ดังนัน้ หน้ าที่หลักของคณะกรรมการ
บริ ษัท แบ่งเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1.1 กาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทจะดาเนินงานไปในทิศทาง
ที่เป็ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างยัง่ ยืน
1.2 ติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ต่อผู้ถือหุ้น
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท
2.2 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น มีจานวนที่
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้ วมีจานวนไม่
น้ อยกว่า 5 ท่าน และมีกรรมการที่ มีความเป็ น อิสระอย่ างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ ห าร และปราศจากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ ในจานวนไม่
น้ อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
คณะกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.3 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท และเลือกกรรมการอีกคนหนึง่
เป็ นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการ
บริ ษัทคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัทก็ได้
2.4 การแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทและข้ อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง ทั ง้ นี ้
จะต้ องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิ จารณาจะต้ องมีประวัติก ารศึก ษาและประสบการณ์ ก าร
ประกอบวิ ช าชี พ ของบุ ค คลนั น้ ๆ โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
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3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
3.2 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ ต้ อ งไม่ มี ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรา
89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
3.3 กรรมการบริ ษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการของบริ ษัท และต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กาหนดไว้
ทัง้ นี ้ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นกรรมการให้ นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.4 กรรมการอิสระต้ องไม่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม เป็ นผู้
ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในลักษณะที่ จะให้ มีข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่
เป็ นอิสระ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดไว้ คือ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ วย ได้ แก่ คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษา ซึ่งได้ รับ
เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิ ้น
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ที่ มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยว
โยงกันโดยอนุโลม และให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่ อย หรื อไม่เป็ น หุ้น ส่วนที่ มีนัย ในห้ างหุ้น ส่วน หรื อเป็ น กรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ าง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดือนประจาหรื อถื อหุ้น เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ย ง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะได้ (collective decision) ได้
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4. วาระการดารงตาแหน่ งและค่ าตอบแทน
4.1 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้ รับพิจารณา
เลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปได้
4.2 ในการประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ ประจาปี ทุก ครั ง้ ให้ ก รรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่ งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ ว กรรมการบริ ษัทอาจพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด หรื อมีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้น ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4.3 กรรมการบริ ษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท
4.4 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ ามาแทน
4.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ น ผู้
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ พิจารณาจากปริ มาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของ
บริ ษั ท โดยเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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5. การประชุม
5.1 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 4 ครั ง้ ต่อปี โดยกาหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
5.2 ประธานกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้ดูแลให้ ความเห็นชอบกาหนดวาระการ
ประชุม
5.3 เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้ าก่อน
เข้ าประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท ประธานกรรมการหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายอาจแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวั นประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ การจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการบริ ษัทอาจจัดส่งทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการบริ ษัทต้ องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ อาจพิจารณาจัดเก็บในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
บริ ษัททัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ ษัทไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธานกรรมการบริ ษัทอยู่ ให้ รองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานที่
ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริ ษัทหรื อมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ กรรมการบริ ษัทซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาด
ของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบริ ษัทคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ ษัท
ซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
5.5 ประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้ อง
อยู่ในที่ ประชุมแห่งเดีย วกัน และกรรมการทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่ มีก าร
ประชุม ทัง้ นี ้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ แล้ วแต่กรณีของ
กรรมการทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิด
จากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานของการทางานเป็ นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขใน
วรรคแรก ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ สาหรับกรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ แต่มิได้ อยู่ในประเทศไทยขณะที่ มี การประชุมนัน้ ให้ ถือว่า
กรรมการผู้นนั ้ เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็ นองค์ประชุมหรื อร่ วมออกเสีย ง
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ลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ ประชุมอาจพิ จารณาให้ เลขานุก ารบริ ษัทบันทึก
ความเห็ น หรื อข้ อเสนอแนะของกรรมการที่ เป็ นผู้ร่ วมสังเกตการณ์ ใ นรายงานการประชุมได้ ตามความ
เหมาะสม
5.6 ประธานกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมมีหน้ าที่ดแู ลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอ
สาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาคัญโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม
5.7 ในการประชุม กรรมการผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้ องออกจากที่ประชุมระหว่าง
การพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5.8 การลงมติให้ ใช้ เสียงข้ างมาก และหากมีกรรมการคัดค้ านมติดงั กล่าว ให้ บนั ทึกคาคัดค้ านไว้ ในรายงานการ
ประชุม
5.9 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารประชุมกันเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย
5.10 ในการพิจารณาเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรื อตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้ องและขอให้ ฝ่ายบริ หารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมชี ้แจงข้ อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
5.11 เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังประสานงานกั
้
บผู้ที่เกี่ยวข้ อง
6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
นอกจากหน้ าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น กรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้ กาหนดไว้
โดยกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี ้
6.1 ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ใน
เรื่ องที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรั พย์ ที่สาคัญตามเกณฑ์ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตามที่หน่วยงานราชการต่างๆ กาหนด เป็ นต้ น และมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่
6.2 กากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม เช่น จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล คู่มือจรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทัง้ เปิ ดเผยนโยบายดังกล่าวให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรั บทราบ กาหนดให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
ปฏิบตั ิตาม และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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6.3 พิจารณาอนุมตั ินโยบายทางธุรกิจ รวมถึงวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปี ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง ติ ด ตามและควบคุ ม ดู แ ล (Monitoring and
Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณของกลุ่มบริ ษัท รวมถึงติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมิน
ฐานะการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่ วมหาทางแก้ ไขปั ญหาได้
โดยเร็ ว เมื่อมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
6.5 จัดให้ มีการทางบการเงินของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ มีความถูกต้ อง
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6.6 จัดให้ มีการทารายงานประจาปี ของบริ ษัท และความรั บผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน
ของบริ ษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6.7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชน จากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการ
ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
6.8 พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ หรื อแก้ ไขเปลี่ ย นแปลง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
บริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท
6.9 พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
6.10 พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท
6.11 แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบ
อานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี ้ การมอบอานาจ
ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
มีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
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6.12 พิจารณากาหนดโครงสร้ างองค์กรและโครงสร้ างการบริ หารงาน ตลอดจนกากับดูแลให้ บริ ษัทมีการจัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ งานในตาแหน่งงานหลักของบริ ษัทมีความต่อเนื่อง และสร้ าง
ความพร้ อมด้ านกาลังพลของบริ ษัท เพื่อรองรับแผนงานและสภาวะธุรกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละช่วงเวลา
6.13 พิ จ ารณาแต่งตัง้ เลขานุก ารบริ ษัท พร้ อมทัง้ ก าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของ
เลขานุการบริ ษัท
6.14 พิ จ ารณาคัดเลื อกและให้ ความเห็ น ชอบการเสนอรายชื่ อผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อย และ
พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6.15 ดาเนินการให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง
การเงินที่น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
และมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
6.16 พิ จารณาอนุมัตินโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ ครอบคลุมทัง้ องค์ กร และ
กากับดูแลให้ มีกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่ อลดผลกระทบต่อธุรกิ จของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยอย่างเหมาะสม
6.17 พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สิ นทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เว้ นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับ อนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ทัง้ นี ้ ในการพิ จารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียของบริ ษัทและของบริ ษัทย่อย
6.18 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่ จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
6.19 ดาเนินการเผยแพร่ ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา
6.20 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
6.21 กากับดูแลบริ ษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึง่ ของบริ ษัท และควบคุมดูแลบริ ษัทย่อยให้ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทย่อยอย่างเคร่ งครัด
6.22 ดูแลให้ บริ ษัทมีช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการรับแจ้ งเบาะแส (Whistleblower Policy) เกี่ยวกับ
การกระทาผิดและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกลุม่ บริ ษัท มีกลไกในแก้ ไขปั ญหา และมาตรการในการให้ ความ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยน ผู้แจ้ งเบาะแส และผู้ให้ ความร่ วมมือในการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
กาหนดให้ บริ ษัททบทวนและปรั บปรุ งนโยบายดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ และสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ
8

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ฉบับปรับปรุงปี 2560 – 61

6.23 ดูแลให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทจัดให้ มี หน่วยงานหรื อผู้รับผิ ดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่ในการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้ อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
6.24 ส่งเสริ มให้ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการสร้ างหรื อการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้ าหรื อบริ การของกลุ่มบริ ษัท และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสียบนพืน้ ฐาน
ของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม มาใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
6.25 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทป็ นประจาทุกปี
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิ บัติของคณะกรรมการบริ ษัททุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้ างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยผลการประเมินจะนามาใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณาทบทวน
การปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ฉบับปรั บปรุ งปี 2560-61 นี ้ ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทัง้ นี ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 17 กันยายาน
2561 เป็ นต้ นไป
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