กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริ ษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ จึงมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กจิ การรวมทัง้ สร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ โดยทัวไปคณะกรรมการบริ
่
ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ดังนัน้ หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริษทั จึงแบ่งเป็ น 2 ด้าน
1)
การกาหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทจะดาเนินงานไปใน
ทิศทางทีเ่ ป็ นประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2)
การติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดาเนิน งานของ
บริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ยังมีอานาจและความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับบริษทั และมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญแสดงไว้ในหัวข้อ 5 เรือ่ งอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

2.

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการรองประธานกรรมการ (ถ้ามี) และกรรมการ โดยมี
จานวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษทั และการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยเมื่อรวมแล้วมีจานวนไม่
น้ อ ยกว่ า 5 ท่ า น และกรรมการบริษัท ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทัง้ หมดจะต้ อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ ใน
ราชอาณาจักร และมีกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือ ความสัม พัน ธ์อ่ืน ใดอัน อาจมีอิท ธิพ ลต่ อ การใช้ดุ ล ยพินิ จ อย่างเป็ น อิส ระไม่น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั และข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ นี้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจะต้องมีประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนัน้ ๆโดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้

3.

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
1)
กรรมการบริษัทต้องเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2)
มีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริษัท มหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3)
กรรมการบริษทั สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่นได้แต่ทงั ้ นี้ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้อง
ไม่เป็ นอุป สรรคต่อการปฏิบ ัติหน้ าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็ นไปตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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4)

5)

4.

กรรมการบริษทั จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทาเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กรรมการอิสระต้องมีคุณ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิ สระตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดและเป็ นไปตามแนวทางเดีย วกัน กับ คุ ณ สมบัติข องกรรมการตรวจสอบตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรือประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ่ ง
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้

วาระการดารงตาแหน่ ง
1)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูท้ าการสรรหาและเสนอชื่ อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั โดยจะนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (ตามแต่กรณี) เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
2)
ให้กรรมการบริษัท ดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระอาจได้รบั พิจารณา
เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปได้
3)
ในกรณีท่เี ป็ นการแต่งตัง้ กรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุ คคลซึ่งมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่ม ีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ัน้ จะเหลือน้อยกว่ า 2 เดือนทัง้ นี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตาแหน่ งเป็ น
กรรมการในกรณีดงั กล่าวให้อยู่ในตาแหน่ งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ง
4)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น สามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวน
ใกล้ท่ีสุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3 โดยกรรมการบริษัท ซึ่งพ้น จากต าแหน่ งอาจได้ร บั เลือ กให้ก ลับ เข้า มารั บ
ตาแหน่งได้ ทัง้ นี้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้
ให้จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
5)
กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่า
บุคคลนัน้ สมควรดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
6)
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้วกรรมการบริษทั อาจพ้นจากตาแหน่งเมือ่
1)
ตาย
2)
ลาออก
3)
ขาดคุ ณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้ว ยบริษัท
มหาชนจากัด หรือ มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้
บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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4)
5)

6)

ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริษทั ตามกฎบัตรนี้
ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตาแหน่ ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
ศาลมีคาสังให้
่ ออก

กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่
วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
5.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
นอกจากหน้าทีห่ ลักในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุ้ นตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กรรมการบริษทั ยังเป็ นไปตามทีไ่ ด้กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้ นซึง่ รวมถึงการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1)
ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุ ด ของบริษัท เป็ น ส าคัญ รวมทัง้ ต้อ งปฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามกฎหมายวัต ถุ ป ระสงค์ข้อ บังคับ บริษัท
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ เรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดาเนินการเช่น
เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญเป็ นต้น
2)
ก าหนดและพิจ ารณาอนุ ม ัติวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอ านาจอนุ ม ัติ
ดาเนินการ แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ควบคุมกากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดาเนินงาน ของฝ่ ายบริหาร
ของทัง้ บริษัท และบริษัท ย่ อ ยให้เป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
3)
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามที่กาหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื
นอกจากออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
4)
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนรวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไป
5)
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนรวมถึง ประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6)
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7)
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทัง้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
8)
พิจารณาแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) หรือ ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั และเลขานุการบริษทั ที่
มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) หรือผูบ้ ริหารสูงสุดดังกล่าว
9)
พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
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10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่ าวมีอานาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้ทงั ้ นี้ การมอบอานาจต้อง
จัดทาเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้าทีข่ อง
ผูร้ บั มอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
พิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และ/หรือการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ดิ งั กล่าวจะ
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรือประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ อื หุ้นเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษทั และงบการเงินรวมรวมทัง้ งบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันสิ้น สุด รอบระยะเวลาบัญ ชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญ ชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี า่ นมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อน
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
ดาเนินการให้บริษัทและบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมนาระบบงานบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มาใช้รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กากับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีม าตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างเหมาะสม
จัด ให้ม ีน โยบายเกี่ยวกับ การก ากับ ดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่ อต้านการทุ จริตคอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบของบริษทั และบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมตามหลักธรรมาภิบาลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่าง
น้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และมีการปรับใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้ม ีส่วน
เกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
กรรมการบริษทั มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องให้บริษทั
ทราบ รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารรายงานการมีส่วนได้เสียของผูบ้ ริหารและผูท้ ่มี คี วามเกี่ยวข้อง ตลอดจน
กรรมการและผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องและผูบ้ ริหารและผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องของบริษทั ย่อยด้วย
มอบอานาจให้กรรมการบริษทั คนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจ
นัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท าขึ้นกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือประกาศอื่น ใดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการอนุ ม ัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้
ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ผี ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมนาต่างๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ้ ริหารนัน้
ติดตามและกากับดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วม (โดยอนุ โลม) ให้เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัท กาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน ธุรกิจ
รวมทัง้ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น
พิจารณาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ย่อย และ/หรือ บริษัท ร่วมที่ป ระกอบธุรกิจหลัก เว้น แต่จะมีข้อจากัดตาม
กฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณี อ่ืนใดตามที่กฎหมายหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
กาหนด ทัง้ นี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษั ทย่อยข้างต้นที่ได้รบั การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้ องเป็ น
บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติ บทบาท หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
ตลอดจนไม่ม ีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ในกรณี ท่ีบ ริษัท ย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน กับ บุค คลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ย่อย หรือ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (แล้วแต่
กรณี) บริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ใน
เรื่องนัน้ ๆ ก่อนเข้าทารายการดังกล่าวโดยอนุ โลม โดยบริษัท ย่อยจะต้องปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดเช่นเดียวกับกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นผูท้ ารายการดังกล่าวเอง
ทัง้ นี้ รายการประเภทดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือที่ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ให้บริษทั และบริษทั ย่อ ยพิจารณาขนาดของรายการ
เทียบกับงบการเงินรวมของบริษทั
ดูแ ลติด ตามให้บ ริษัท ย่อยและ/หรือบริษัท ร่วมเปิ ด เผยข้อ มูลที่สาคัญ เช่น ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงาน การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มนี ัยสาคัญ และรายการอื่นใดที่สาคัญซึ่งมิได้เป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เป็ นต้น ทัง้ นี้การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องให้ขอ้ มูลเพียงพอ ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ภายในเวลาทีบ่ ริษทั กาหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้ องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ย่อยและ/หรือบริษัท
ร่วม รวมทัง้ ควรให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจัดให้มรี ะบบงานที่ชดั เจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่ าเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั สามารถได้รบั
ข้อมูลของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ในการติดตามดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การทา
รายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมกับกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม และการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริษัท ต้อ งจัด ให้บ ริษัท ย่ อ ยและ/หรือ บริ ษัท ร่ว มมีก ลไกในการตรวจสอบ
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ระบบงานดังกล่าวในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม โดยให้ทมี งานผูต้ รวจสอบภายในและกรรมการอิสระ
ของบริษทั สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบงานทีจ่ ดั ทาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
6.

การประชุม
1)
กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น
2)
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็ นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการ
ประชุม
3)
เลขานุ ก ารบริษั ท ท าหน้ า ที่ จ ัด ส่ ง หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม พร้อ มระเบีย บวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อน
เข้าประชุม
4)
ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้ าที่เป็ นประธานที่ป ระชุม มีห น้ าที่ดู แลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอสาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาคัญโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
5)
ในการประชุมกรรมการผู้ท่มี สี ่วนได้ส่ วนเสียอย่างมีนัยสาคัญในเรื่องที่พจิ ารณาต้องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ
6)
การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าวให้บนั ทึกคาคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม
7)
ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรือ่ งใดกรรมการมีสทิ ธิขอดูหรือตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารที่
เกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม
8)
เลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันจัดเก็บรายงาน
การประชุมเอกสารประกอบการประชุม สนับสนุ นติดตามให้คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประสานงานกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

7.

องค์ประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ต้องมีก รรมการบริษัท มาประชุ ม ไม่น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการบริษทั ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุมในกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริษทั ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ในกรณีท่มี รี องประธานกรรมการบริษทั อยู่ให้รองประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานทีป่ ระชุมแต่
ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ให้กรรมการ
บริษทั ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียง
ข้างมาก
กรรมการบริษทั คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการบริษทั ซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่ม ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ้ขี าด

8.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานและการรายงาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัท จะจัด ให้มขี น้ึ ทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมิน
ออกเป็ นสอง (2) ประเภท คือ การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของกรรมการบริษัท เป็ นรายบุ ค คล และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นข้อมูลประกอบความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั
9.

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

