กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ซี พี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ซีพี ออลล์ จํ ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนองค์กร มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัทบนพื/นฐานของ
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สังคม คํา นึ งถึ ง ผลกระทบต่ อ สิงแวดล้ อ ม เป็ นธรรมต่ อ ผู้ มีส่ว นได้ เ สียทุ ก ฝ่ ายภายใต้
นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิจ การ และนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั นของบริ ษัท โดยปฏิบั ติใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้น ด้ วย
ความรู้ ค วามสามารถอย่ า งเต็ม ที ความซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมทีดี ระมั ด ระวั ง รอบคอบ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมําเสมอ
ดังนั/นคณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกํากับ
ดูแลกิจการสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฉบับนี/ข/ ึน โดยนําเอาหลักปฏิบัติ 8 ข้ อหลักของหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี (Corporate Governance Code – CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ทีออกโดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพือให้
กรรมการบริ ษัททุ กคนตระหนั กถึงหน้ าที ความรั บผิดชอบ และเป็ นผู้ นําในการปฏิบัติได้ อย่ างถู กต้ องและ
เหมาะสมเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างคุณค่าให้ แก่กจิ การอย่างยังยืน
1.

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการทั/งหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทไม่
ี เป็ นผู้บริหาร
ของบริ ษั ท และกรรมการที มาจากผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท เพื อให้ บริ ษั ท สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั/งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3
คน ทั/งนี/กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั/งและจะต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี/
1. มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด ข้ อกําหนด
ของสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี ยวชาญและประสบการณ์ ทีสามารถเอื/อ ประโยชน์ ให้ แ ก่
บริษัทได้ เป็ นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทศิ เวลาอย่างเต็มทีในการปฏิบัติหน้ าทีตามความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้นาํ มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทั/งมีประวัติการ
ทํางานทีดี
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3. ปฏิบัติหน้ าทีและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรืองต่างๆ โดยกรรมการ
แต่ละคนมีหน้ าทีและอิสระทีจะตั/งคําถาม แสดงความคิดเห็น วิ สัยทัศน์ หรื อคัดค้ านในกรณีทีมี
ความเห็นขัดแย้ ง เพื อบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นธุรกิจทียังยืน และเป็ นผู้นาํ ทางธุรกิจอันจะยัง
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย
4. สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืนได้ แต่การเป็ นกรรมการดังกล่าวต้ องไม่เป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้ าทีกรรมการของบริ ษัท และต้ องเป็ นไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั/งนี/ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน เมือ
รวมบริษัทแล้ วจะต้ องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามทีบริษัทกําหนดและสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้ น
ทุกรายให้ เท่าเทียมกัน โดยไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนี/ยังต้ องสามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระของบริษัทต้ องมีคุณสมบัติตามข้ อกําหนด ดังนี/
1. ถือหุ้ นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทั/งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทั/งนี/ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้
ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนั/นๆ ด้ วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้ าง พนั กงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้ มีอ าํ นาจควบคุ มของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่ อยลําดั บ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั/งนี/ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคย
เป็ นข้ าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที
เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั/ ง ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที มี นั ย หรื อ ผู้ มี อ ํา นาจควบคุ ม ของผู้ ที มี
ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มี
อํานาจควบคุมของบริษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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5. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ สอบบั ญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสํานัก
งานสอบบั ญชี ซึ งมีผ้ ู สอบบั ญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
หรื อผู้ มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่ าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือ
ทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัทร่ ว ม ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู้ มีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษัท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อหุ้ นทีมีนั ย ผู้ มี
อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั/นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตั/งขึ/นเพื อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทเกี
ี ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ้ นส่วนทีมีนัยในห้ างหุ้ นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ
ออกเสียงทั/งหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจใน
การดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective Decision) ได้
ในกรณีทีบุคคลทีบริ ษัทแต่งตั/งให้ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรือเคยมีความสัมพั นธ์
ทางธุรกิจหรือการให้ บริการวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้ อ 4 หรือข้ อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผัน
ให้ ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั/งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าทีและการให้ ความเห็นทีเป็ นอิสระ
และบริ ษัทได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ลต่ อ ไปนี/ ในหนั งสือ นั ดประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น ในวาระพิ จารณาแต่ งตั/ งกรรมการอิสระ
ดังกล่าวแล้ ว
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพ ทีทําให้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
ข. เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรือแต่งตั/งให้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตั/งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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2.

การแต่งตั,ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
2.1 การแต่งตั,งกรรมการบริษทั
การแต่ งตั/งกรรมการให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคับของบริ ษัทและข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ อง
ทั/งนี/จะต้ องมีความโปร่ งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ ดาํ เนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรร
ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั/งนี/ให้ รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมทีเสนอให้
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ทบริ
ี ษัทกําหนด และการพิจารณาแต่งตั/งกรรมการ
จะต้ องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกียวกับประวัติการศึกษา
และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั/นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้ านทีประกอบด้ วยทักษะ
ทางด้ า นธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม การจั ด การ บั ญ ชี ก ารเงิ น กฎหมาย และการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื อให้ มี
รายละเอียดทีเพียงพอทีจะใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น
ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั/งกรรมการโดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี/
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ท/ังหมดตาม 1. เลือกตั/งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั/งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ในกรณีทบุี คคลซึงได้ รับเลือกตั/งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนทีพึ งจะมีหรื อพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ให้ ผ้ ูเป็ นประธาน
เป็ นผู้ออกเสียงชี/ขาด
ในการเลือกตั/งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน่งโดยใช้ คะแนนเสียงเท่ากับจํานวน
หุ้นทีถือทั/งหมดโดยไม่ต้องแบ่ งคะแนนเสียง บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตําแหน่ ง
จะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั/งเป็ นกรรมการในตําแหน่งนั/น
ในกรณีทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่ า
ด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลั กทรั พย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่
วาระของกรรมการผู้ น/ั นจะเหลื อน้ อ ยกว่ าสองเดือ น โดยบุ คคลซึ งเข้ า เป็ นกรรมการแทนดั งกล่ า วจะอยู่ ใน
ตําแหน่ งกรรมการได้ เพี ยงเท่าวาระทียังเหลื ออยู่ ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการ
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
2.2 วาระการดํารงตําแหน่ง
กําหนดให้ กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือครบกําหนดออกตามวาระอาจได้ รับ
การพิจารณาเลือกตั/งให้ เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปได้
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ทั/งนี/ กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งติดต่อกันได้ สูงสุดไม่ เกิน 9 ปี นั บแต่วันประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ทั/งนี/เว้ นแต่ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้ นจะพิ จารณาจากเหตุผล และความจําเป็ นตามที
บริ ษัทเสนอ และอนุ มัติเลือกกรรมการอิสระทีดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่ าว เป็ น
กรรมการอิสระต่อไป
2.3 การพ้นจากตําแหน่ง
2.3.1 ในการประชุ มผู้ถือหุ้ นสามัญประจําปี ทุกครั/ ง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึงในสาม
เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจะ
ได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งใหม่ได้
2.3.2 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือตาย ลาออก
ขาดคุ ณสมบั ติ หรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และ/หรื อกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก หรือศาลมีคาํ สังให้ ออก
2.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนั/นจะมี
ผลนับแต่วันทีใบลาออกไปถึงบริษัท ทั/งนี/กรรมการซึงลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบ
ด้ วยก็ได้
2.3.4 ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสีของจํานวนผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ ุ นนั บ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3.

บทบาทหน้าทีแ/ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี/
1. รายงานส่วนได้ ส่วนเสียของตนหรื อบุ คคลทีเกียวข้ อง ซึ งมีความเกียวข้ องกับการบริ หารจั ดการ
กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยต่อบริษัทซึงสามารถตรวจสอบได้ ทั/งนี/เพื อความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงาน
2. กําหนดวิ สัยทัศน์ วั ตถุ ประสงค์ นโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี
ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม การเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มี
ส่ ว นได้ เ สีย และกํา กั บ ดู แ ลฝ่ ายบริ หารรวมทั/ง การจั ดสรรทรั พ ยากรสํา คั ญ ให้ ดํา เนิ น การตาม
นโยบาย วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื อประโยชน์ สูงสุดของ
บริ ษัทและผู้ ถื อหุ้ นโดยคํา นึ งถึ งผู้ มีส่วนได้ เ สีย ผลกระทบต่ อสังคมและสิงแวดล้ อม ด้ วยความ
โปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้ ก รอบข้ อ กํา หนดของกฎหมาย จริ ยธรรมทางธุ ร กิจ อีก ทั/งมี ก าร
ประเมินผลและปรับปรุงเพือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ
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3. กําหนด จัดทํา และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้ อพึ งปฏิบัติใน
การทํางาน นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ทีเกียวข้ องของบริษัท ทีได้
จัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั/ง
4. กําหนดนโยบายบริหารความเสียงและพิจารณาถึงปั จจัยความเสียงทีสําคัญอันอาจเกิดขึ/น กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสียงดังกล่าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางป้ องกันความ
เสียงนั/น
5. พิ จ ารณาเรื องความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ มี แ นวทางชั ดเจนและเป็ นไปเพื อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6. พิ จ ารณาและอนุ มัติผลงานและผลประกอบการประจํา ไตรมาสของบริ ษัท เทียบกับ แผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ มระยะต่อไปของปี
7. พิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารทํา ธุ ร กรรมหรื อ การกระทํา ใดๆ อัน มี ผลกระทบทีสํา คั ญ ต่ อ ฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี/สิน การทําธุรกิจและชือเสียงของบริษัท พร้ อมทั/งติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี/
8. จัดให้ มีระบบบั ญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีทีมีความน่ าเชือถือ และดูแลการ
เปิ ดเผยข้ อ มู ล รวมถึ ง รายงานประจํา ปี แบบแสดงรายการข้ อ มู ลประจํา ปี (แบบ56-1) ให้
สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั/งดูแลให้ มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสียงไว้ ในรายงานประจําปี
9. กํา หนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อ มู ลการจั ด การข้ อ มู ล ลั บ เพื อไม่ ให้ เ กิดข้ อ มู ลรั วไหล การรั ก ษา
ความลับของข้ อมูลลับ และข้ อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
10. สนับสนุ นและส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดมูลค่าเพิ ม
แก่ ธุร กิจ พร้ อ มทั/งกํา กับ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี สารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้ องการของบริษัท
11. พิ จารณาแต่ งตั/ งและกําหนดอํา นาจหน้ าทีแก่คณะกรรมการชุ ดย่ อยต่ า งๆ อาทิ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
เพือการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
12. พิ จ ารณาแต่ ง ตั/ ง ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ดการและประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหาร รวมทั/งกําหนดอํานาจอนุ มัติทีมอบอํานาจให้ กับประธานกรรมการบริ หาร และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขอํานาจดังกล่าวเพือความเหมาะสม
13. จัดให้ มีช่องทางในการสือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเหมาะสม พร้ อมทั/งดูแลให้ มันใจ
ว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญของบริษัท
14. จัดให้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) เพื อเตรี ยมพร้ อมเมือเกิดกรณีที
ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้
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15. ส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจและปฏิบั ติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้ อพึ งปฏิบัติในการทํางาน นโยบายต่อต้ านการคอร์รัปชัน และแนว
ปฏิบัติต่างๆ ทีเกียวข้ องของบริษัท
16. จั ดให้ มีแ นวทางดําเนิ นการทีชั ดเจนกับผู้ ทีประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้ มีส่วนได้ เสียผ่ านทาง
เว็บไซต์ หรื อรายงานตรงต่อบริ ษัท โดยกําหนดช่ องทางการแจ้ งเบาะแสผ่ านทางคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสังการให้ มีการ
ตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการทีบริษัทกําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
17. กํากับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
เพือควบคุมการบริหารให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต่างๆ ให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
4.

บทบาทหน้าทีข/ องประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน้ าทีดังต่อไปนี/
1. กํากับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษัท
2. เป็ นผู้นาํ ของคณะกรรมการบริ ษัท และทําหน้ าทีเป็ นประธานในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร
3. ร่ ว มกั บ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารและเลขานุ ก ารบริ ษั ท กํา หนดวาระการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้ เรืองสําคัญได้ ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และดูแลให้ กรรมการ
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชั ดเจนและทันเวลาก่อนการประชุ ม เพื อให้ กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอทีฝ่ ายจัดการจะเสนอเรืองและ
สนับสนุ นให้ กรรมการได้ อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที เป็ นอิสระ และใช้ ดุลย
พินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน มีการสรุปมติทประชุ
ี
มและ
ทําให้ มันใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้ มีการนําไปดําเนินการ
5. เสริมสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเป็ นผู้บริหารและกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร และ
ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษัทกับ ฝ่ ายจั ดการ และสนั บ สนุ นการปฏิบัติหน้ า ทีของประธานคณะ
กรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. สนับสนุ นและเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
ของบริ ษัท รวมทั/งดูแลให้ มันใจว่ ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรม
องค์กรทีมีจริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการทีดี
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5.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 6 ครั/ง และอาจจัดให้ มีการประชุมพิเศษ
เพิ มเติมตามความจําเป็ น ทั/งนี/กรรมการต้ องมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั/งหมดจึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุ ม โดยวาระการประชุ มทีสําคัญประกอบด้ วย การพิ จารณากําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดําเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส งบประมาณประจําปี การลงทุนต่างๆ ของบริ ษัท รวมทั/งนโยบายที
สําคัญ ซึงกรรมการทุกคนมีอสิ ระทีจะเสนอเรืองทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้ าสู่วาระการประชุม
นอกจากนี/ในแต่ละปี จะต้ องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 1 ครั/ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ า
ร่วมประชุมด้ วย
เลขานุ การบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้กาํ หนดวันประชุ มคณะกรรมการล่ วงหน้ าในแต่ละปี เพื อให้
กรรมการสามารถจั ดเวลาและเข้ า ร่ วมประชุ มได้ และจั ดส่งหนั งสือเชิ ญประชุ มพร้ อมกับ ระเบี ยบวาระการ
ประชุ มและเอกสารข้ อมูลประกอบการประชุ มทีชัดเจน เพี ยงพอ และเหมาะสม เสนอให้ กรรมการได้ มีเวลา
ศึกษาและพิ จารณาข้ อมู ลล่ วงหน้ าก่อนการประชุ มอย่างน้ อย 7 วั น ทั/งนี/ ในการพิ จารณาเรื องหนึ งเรื องใด
กรรมการมีสทิ ธิขอดูหรือตรวจเอกสารทีเกียวข้ อง ขอให้ ฝ่ายบริหารชี/แจงข้ อมูลรายละเอียดเพิมเติม ตลอดจน
จัดหาทีปรึกษาหรือผู้เชียวชาญภายนอกมาให้ ความเห็นโดยบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในระหว่างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ กับกรรมการบริษัททีจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้ อย่าง
อิสระและโปร่ งใส โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกียวข้ องอย่างเป็ นธรรม และกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสียในเรืองทีพิจารณาโดยนัยสําคัญต้ องออกจากห้ องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรืองดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผู้ จั ด การและประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพือให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิมเติมใน
ฐานะทีเกียวข้ องกับปั ญ หาโดยตรงและเพื อมีโอกาสรู้ จักผู้ บริ หารระดั บสูงสําหรั บ ใช้ ประกอบการพิ จารณา
แผนการสืบทอดงาน
เลขานุการบริษัทเป็ นผู้จัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษรทีมีความถูกต้ อง ชัดเจนทั/งผลการ
ประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการจะถูกจัดเก็บไว้
ทีเลขานุการบริษัทและพร้ อมสําหรับการขอเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลทีมีสิทธิและมี
ส่วนทีเกียวข้ องเท่านั/น
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6.

นโยบายด้านติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท กํา หนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท โดยการ
เปรี ยบเทียบสิงทีเกิดขึ/นจริ งกับเป้ าหมายทีกําหนดไว้ ให้ ทราบอย่างสมําเสมอ พร้ อมทั/งรายงานทางการเงิน
และความคืบหน้ าของการดําเนินงานในด้ านต่างๆ ของบริ ษัท เพื อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และนโยบายทีวางไว้ และหากไม่เป็ นไปตามนั/นคณะกรรมการบริษัทจะได้ จัดให้ มีการแก้ ไข ปรับปรุง และดูแล
ให้ ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ ไขสถานการณ์น/ัน พร้ อมทั/งการพัฒนาเรืองนั/นอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ เป้ าหมาย
และหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ที เชื อมโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจํา ปี เพื อพิ จ ารณากํา หนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจทีเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั/ง โดย
ประเมินเป็ นรายคณะและรายบุ คคล เพื อช่ วยให้ กรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค
ต่ างๆ และนํามาปรั บปรุ งแก้ ไข โดยมีการเปิ ดเผยหลั กเกณฑ์ ขั/ นตอน และผลการประเมินในภาพรวมใน
รายงานประจําปี
คณะกรรมการอาจจัดให้ มีทีปรึ กษาภายนอกมาช่ วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
7.

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทพิ จารณาจากหน้ าทีความรั บผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ
รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการก่อนนําเสนอเพือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุ มัติ
โดยที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นประจํ า ทุ ก ปี โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให้ เหมาะสมเมื อเปรี ย บเที ย บกั บ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับทีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้ ได้
8.

การพัฒนากรรมการ
บริษัทจัดให้ มีการอบรมและให้ ความรู้เกียวกับองค์กรเบื/องต้ นต่อกรรมการทีเข้ าใหม่ เพือทําความเข้ าใจ
งาน บทบาท หน้ าทีทีต้ องรั บผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการพั ฒนาความรู้ความเข้ าใจแก่กรรมการอย่าง
ต่อเนือง โดยครอบคลุมทุกด้ านเพื อการปฏิบัติหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลียนแปลง
ของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยังยืน
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9.

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้ นอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา ในแบบ 56-1 รายงานประจําปี รายงานความยังยืนประจําปี และ
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินของบริษัทซึง
เป็ นการจั ดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลื อกใช้ นโยบายบั ญชี ทีเหมาะสมและถื อปฏิบั ติ
สมําเสมอเสนอต่อทีประชุ มผู้ถือหุ้ น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจําปี
เพือให้ เกิดความเชือมันของผู้มีส่วนได้ เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าทีกํากับดูแล และ
สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทในกรณีที
เกิดรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี/ให้ มีผลใช้ บังคับตั/งแต่วันที 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ ณ วันที 14 พฤศจิกายน 2560
นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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