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กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
ของ
บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุ ฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพทัง้ ใน
ด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการ และประสบการณ์ดา้ นอื่นๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั และมีความเป็ นอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์พ ั นธกิจ
จริยธรรม เป้ าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ระยะยาว และงบประมาณประจาปี ของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
เป็ นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริษทั แสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
รวมถึง กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มี
กระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดาเนินการ
อย่าง สม่าเสมอ

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั คือ กลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้ และได้รบั แต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแล และควบคุมการบริหาร และจัดการของผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั
ในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการของบริษัท คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วย
กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั และต้อง
มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการ
อยู่ ทัง้ นี้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.

2.

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยมีกรรมการที่เป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณท์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ
้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(2) ผูถ
้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีไ่ ด้รบ
ั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้ รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน
จานวน กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิตภ
ิ าาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงทีส
่ ดุ ให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดยทุจริต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่ วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชีย่ วชาญ มีวสิ ยั ทัศน์ภาวะผูน้ า เป็ นผูม้ คี ุณธรรม มีประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. กรรมการต้องมิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั
จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นใดทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่ว่าเข้าทาเพีอ่ ประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่กรรมการนัน้ จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ กรรมการผูน้ นั ้
4. ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทีท่ จ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
1) ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายในลัก ษณะที่เ ป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผมู้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
4) ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
ใน ลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ ี
นัย หรือ ผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจ ควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส
้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือ หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทย่อยผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป
่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริษทั ย่อยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจ
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ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ ป ระกอบกิจ การที่ม ีส ภาพอย่า งเดียวกัน และเป็ น การแข่ง ขัน ที่ม น
ี ัย กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่ เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบ กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มล
ี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุ มของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ กับผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม
2. มีความรับผิดชอบต่อผูถ
้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
3. กาหนดวิสย
ั ทัศน์พนั ธกิจ คู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของ
บริษทั
4. พิจารณาอนุ มต
ั ผิ งั อานาจอนุมตั ดิ า้ นการเงิน
5. กากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก
่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
6. พิจารณาอนุ มต
ั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
7. รับ ผิด ชอบในการจัด ทารายงานทางการเงิน ให้ผู้ส อบบัญ ชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
9. ก าหนดแนวทางการบริห ารจัดการการควบคุ ม ภายใน และการบริห ารความเสี่ ยงอย่า งครอบคลุ ม เพื่อ ให้การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดให้มก
ี ารทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ คูม่ อื จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เป็ นประจาทุกปี
1.
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ทัง้ นี้กาหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งไม่ มหี รืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
บริษทั ได้มกี ารกาหนดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีประสบการณ์การทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ ธุรกิจของบริษทั

บทบาทหน้ าที่ ของประธานกรรมการ
1. กํากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั
2. เป็ นผูน้ ําของคณะกรรมการบริษทั และทําหน้าที่เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
การประชุมของกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุ การบริษทั กําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั โดยดูแลให้
เรื่องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและ
ทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทั สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุน ให้กรรมการได้
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจ อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ ายอย่ า งครบถ้ว น มีก ารสรุ ป มติท่ีป ระชุ ม และทํา ให้ม นั ่ ใจว่ า การตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีก ารนํ าไป
ดําเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั กับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษทั
6. สนับสนุ นและเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ในการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั รวมทัง้ ดูแลให้
มันใจว่
่ า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือก
ให้ กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุ ณ สมบ้ติ หรื อ มีล ัก ษณะต้ อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษั ท มหาชนจ ากัด หรื อ กฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
4) ทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 4.
5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั ้นจะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั กรรมการบริษทั ซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผู้ถือ
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลือ อยู่
ของกรรมการทีต่ นเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวน กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด เมื่อ ครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อ ต่ อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดารงตาแหน่ งได้ ทัง้ นี้การดารงตาแหน่ งดังกล่า
วกรรมการอิสระจะสามารถดารงตาแหน่ งได้ไม่ เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันทีด่ ารงตาแหน่ งและบริษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละข้อแนะนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการจากัดจานวนการไปดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
กรรมการได้จานวนไม่เกิน 5 แห่ง
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การประชุม
1.

2.

3.

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่
ใน ทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ในกรณีทร่ี องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุม แต่ถา้ ไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฎิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มา
ประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ านตนเองของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้มกี ารประเมินเป็ น
3 รูปแบบ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน
ปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนิ นงานระหว่างปี ท่ผี ่านมา เพื่อให้นามาแก้ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน โดยการ
ประเมินผลการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหวั ข้อดังนี้
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) เรื่องอื่น ๆ
1)

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อดังนี้
1)
2)
3)

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีหวั ข้อดังนี้
1)
2)
3)

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดการให้มกี ารจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฎในรายงานประจาปี ทัง้ นี้รายงานทางการเงินดังกล่าว
จัดทาชึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทยโดยเลื
่
อกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา และดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การพัฒนาความรู้
บริษทั ฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย
หลักสูตรทีก่ รรมการบริษทั ควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ซึ่ง ได้ แ ก่ หลัก สูต ร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ หลัก สูต ร
Audit Committee Program (ACP) หรือ จากหน่ วยงานกากับดูแลที่เกีย่ วข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาบริษทั อย่างต่อเนื่อง
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุ การบริษทั
เป็ น ผูด้ าเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษทั ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร คู่มอื กรรมการและกาหนดการ
ประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบต้ ใิ นการกากับ
ดูแลกิจการ ของบริษทั ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง และเพื่อชีแ้ จงตอบ
ข้อซักถาม รวมถึงการเยีย่ มชมหน่วยปฏิบตั กิ ารด้านต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เพื่อ
ความโปร่งใสและป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• กรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มสี ่วนเกีย่ วข้องหรือเป็ นผู้ถอื หุน้ ของบริษัท จะต้องจัดทาและ
จัดส่ง รายงานการมีส่วนได้เสียให้กบั บริษทั โดยทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทารายงานการมีสว่ น
ได้เสีย นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
•

คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารทบทวนรายงานการมีส่วนได้ เสียดังกล่าว เป็ นประจาทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หรือ ภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล

•

กรรมการหรือผูบ้ ริหารมีหน้าทีจ่ ดั ทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจาก
วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

•

คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้เสีย
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การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั จะทาการทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
กฎบัตรฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

---------------------------------------------(นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร)
ประธานกรรมการบริษทั
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