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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองค!กร มีหน#าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
กิจการให#เ ป,น ไปตามวัต ถุประสงค! และเป0 าหมายที่จ ะก2อให# เกิ ดประโยชน! สูงสุด แก2บ ริษัทบนพื้น ฐานของความ
รับผิดชอบต2อสังคม คํานึงถึงผลกระทบต2อสิ่งแวดล#อม เป,นธรรมต2อผู#มีส2วนได#เสียทุกฝ:ายภายใต#นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ และนโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่นของบริษัท โดยปฏิบัติให#เป,นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค!และ
ข#อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู#ถือหุ#น ด#วยความรู#ความสามารถอย2างเต็มที่
ความซื่อสัตย!สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต2อผู#ถือหุ#นอย2างสม่ําเสมอ
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได#มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด#านการกํากับดูแล
กิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น โดยนําเอาหลักปฏิบัติ 8 ข#อหลักของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Code – CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนปP 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย!มาปรับใช#ให#เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อให#กรรมการบริษัททุก
คนตระหนักถึงหน#าที่ ความรับผิดชอบ และเป,นผู#นําในการปฏิบัติได#อย2างถูกต#องและเหมาะสมเป,นประโยชน!ต2อ
การสร#างคุณค2าให#แก2กิจการอย2างยั่งยืน
1.

โครงสร#างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด#วยกรรมการอย2างน#อย 5 คน และกรรมการไม2น#อยกว2ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต#องมีถิ่นที่อยู2ในราชอาณาจักร โดยเป,นตัวแทนของผู#ถือหุ#นรายใหญ2ที่ไม2เป,นผู#บริหารของ
บริษัทและกรรมการที่มาจากผู#บริหารของบริษัท เพื่อให#บริษัทสามารถปฏิบัติหน#าที่ได#อย2างมีประสิทธิภาพ และมี
กรรมการอิสระอย2างน#อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต2ต#องไม2น#อยไปกว2า 3 คน ทั้งนี้กรรมการของ
บริษัทมาจากการแต2งตั้งและจะต#องเป,นผู#มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติครบถ#วนและไม2มีลักษณะต#องห#ามตามกฎหมายว2าด#วยบริษัทมหาชนจํากัด ข#อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย! ข#อกําหนดของตลาดหลักทรัพย!แห2ง
ประเทศไทย
2. เป,นผู#มีความรู# ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ!ที่สามารถเอื้อประโยชน!ให#แก2บริษัทได#
เป,นอย2างดี มีความทุ2มเทและสามารถอุทิศเวลาอย2างเต็มที่ในการปฏิบัติหน#าที่ตามความรับผิดชอบ มี
ภาวะผู#นํา มีวิสัยทัศน!กว#างไกล เป,นผู#มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทํางานที่ดี
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3. ปฏิบัติหน#าที่และใช#ดุลยพินิจอย2างเป,นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต2างๆ โดยกรรมการแต2ละ
คนมีหน#าที่และอิสระที่จะตั้งคําถาม แสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน! หรือคัดค#านในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย#ง เพื่อบริหารงานของบริษัทให#เป,นธุรกิจที่ยั่งยืน และเป,นผู#นําทางธุรกิจอันจะยังประโยชน!สูงสุด
ต2อบริษัท ผู#ถือหุ#น และผู#มีส2วนได#เสีย
4. สามารถดํารงตําแหน2งกรรมการในบริษัทอื่นได# แต2การเป,นกรรมการดังกล2าวต#องไม2เป,นอุปสรรคต2อ
การปฏิบัติหน#าที่กรรมการของบริษัท และต#องเป,นไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย!แห2งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดํารงตําแหน2งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมบริษัท
แล#วจะต#องไม2เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระต#องมีคุณสมบัติเ กี่ยวกับความเป,น อิสระตามที่บริ ษัทกํ าหนดและสอดคล# องกั บประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเป,นไปตามมาตรฐานสากล และต#องสามารถดูแลผลประโยชน!ของผู#ถือหุ#นทุก
รายให# เ ท2 า เที ย มกั น โดยไม2 ใ ห# เ กิ ด ความขั ด แย# ง ทางผลประโยชน! นอกจากนี้ ยั ง ต# อ งสามารถเข# า ร2 ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทโดยให#ความเห็นอย2างเป,นอิสระได#
กรรมการอิสระของบริษัทต#องมีคุณสมบัติตามข#อกําหนด ดังนี้
1. ถือหุ#นไม2เกินร#อยละ 0.5 ของจํานวนหุ#นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย
บริษัทร2วมผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให#นับรวมการถือหุ#นของผู#ที่เกี่ยวข#อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด#วย
2. ไม2เป,นหรือเคยเป,นกรรมการที่มีส2วนร2วมบริหารงาน ลูกจ#าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได#เงินเดือนประจํา
หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม บริษัทย2อยลําดับเดียวกัน ผู#ถือหุ#น
รายใหญ2หรือของผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2
น#อยกว2า 2 ปP ทั้งนี้ ลักษณะต#องห#ามดังกล2าวไม2รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป,นข#าราชการหรือที่
ปรึกษาของส2วนราชการซึ่งเป,นผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม2เป,นบุคคลที่มีความสัมพันธ!ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป,น
บิดา มารดา คู2 สมรส พี่น# อง และบุต ร รวมทั้งคู2สมรสของบุต ร ของผู#บริ หาร ผู# ถือหุ#นรายใหญ2 ผู# มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได#รับการเสนอให#เป,นผู#บริหารหรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย2อย
4. ไม2มีหรือเคยมีความสัมพันธ!ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2
หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป,นการขัดขวางการใช#วิจารณญาณอย2างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#ถือหุ#นที่มีนัย หรือผู#มีอํานาจควบคุมของผู#ที่มีความสัมพันธ!ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว#นแต2
จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP
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5. ไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม2เป,นผู#ถือหุ#นที่มีนัย ผู#มีอํานาจควบคุม หรือหุ#นส2วนสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู#สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู2 เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP
6. ไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#ให#บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให#บริการเป,นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได#รับค2าบริการเกินกว2า 2 ล#านบาทต2อปPจากบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย
บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม2เป,นผู#ถือหุ#นที่มีนัย ผู#มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ#นส2วนของผู#ให#บริการทางวิชาชีพนั้นด#วย เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าว
มาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP
7. ไม2เป,นกรรมการที่ได#รับการแต2งตั้งขึ้นเพื่อเป,นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#
ถือหุ#นซึ่งเป,นผู#ที่เกี่ยวข#องกับผู#ถือหุ#นรายใหญ2
8. ไม2ประกอบกิจการที่มีสภาพอย2างเดียวกันและเป,นการแข2งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย2 อย หรื อไม2 เ ป, น หุ# น ส2 ว นที่ มีนั ย ในห# า งหุ# น ส2 ว น หรื อเป, น กรรมการที่ มีส2 ว นร2 ว มบริ ห ารงานลู ก จ# า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ#นเกินร#อยละ 0.5 ของจํานวนหุ#นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย2างเดียวกันและเป,นการแข2งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย2อย
9. ไม2มีลักษณะอื่นใดที่ทําให#ไม2สามารถให#ความเห็นอย2างเป,นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข#อ 1 ถึงข#อ 9 อาจได#รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให#ตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม บริษัทย2อยลําดับเดียวกัน ผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#มี
อํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค!คณะ(Collective Decision) ได#
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต2งตั้งให#ดํารงตําแหน2งกรรมการอิสระเป,นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ!ทาง
ธุรกิจหรือการให#บริการวิชาชีพเกินมูลค2าที่กําหนดตามข#อ 4 หรือข#อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ2อนผันให#ได#
หากเห็นว2าการแต2งตั้งบุคคลดังกล2าวไม2มีผลกระทบต2อการปฏิบัติหน#าที่และการให#ความเห็นที่เป,นอิสระ และ
บริษัทได#เป]ดเผยข#อมูลต2อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู#ถือหุ#นในวาระพิจารณาแต2งตั้งกรรมการอิสระดังกล2าวแล#ว
ก. ลักษณะความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือการให#บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให#บุคคลดังกล2าวมีคุณสมบัติไม2
เป,นไปตามหลักเกณฑ!ที่กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเป,นที่ยังคงหรือแต2งตั้งให#บุคคลดังกล2าวเป,นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให#มีการแต2งตั้งบุคคลดังกล2าวเป,นกรรมการอิสระ
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2.

การแต(งตั้ง วาระการดํารงตําแหน(ง และการพ#นจากตําแหน(งกรรมการ
2.1 การแต(งตั้งกรรมการบริษัท
การแต2งตั้งกรรมการให#เป,นไปตามข#อบังคับของบริษัทและข#อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข#อง ทั้งนี้
จะต# องมีความโปร2 งใสชั ดเจน ในการสรรหากรรมการให#ดํ าเนิน การผ2 านหลั กเกณฑ!และกระบวนการสรรของ
คณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้งนี้ให#รวมถึงบุคคลผู#มีความเหมาะสมที่เสนอให#คัดเลือก
เป,นกรรมการบริษัทโดยผู#ถือหุ#นรายย2อยตามเกณฑ!ที่บริษัทกําหนด และการพิจารณาแต2งตั้งกรรมการจะต#อง
พิจ ารณาจากความหลากหลายของคุ ณสมบั ติ ตลอดจนเพศ อายุ และมี ข#อมู ล เกี่ ย วกับ ประวั ติ การศึ กษาและ
ประสบการณ!ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด#านที่ประกอบด#วยทักษะทางด#าน
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให#มีรายละเอียดที่เพียง
พอที่จะใช#ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู#ถือหุ#น
ที่ประชุมผู#ถือหุ#นเป,นผู#แต2งตั้งกรรมการโดยใช#เสียงข#างมากตามหลักเกณฑ!และวิธีการดังต2อไปนี้
1. ผู#ถือหุ#นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท2ากับหนึ่งหุ#นต2อหนึ่งเสียง
2. ผู#ถือหุ#นแต2ละคนจะต#องใช#คะแนนเสียงที่มีอยู2ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป,นกรรมการก็ได# แต2จะแบ2งคะแนนเสียงให#แก2ผู#ใดมากน#อยเพียงใดไม2ได#
3. บุคคลซึ่งได#รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป,นผู#ได#รับเลือกตั้งเป,นกรรมการเท2าจํานวน
กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได#รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท2ากันเกินจํานวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให#ผู#เป,นประธานเป,นผู#ออก
เสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน2งโดยใช#คะแนนเสียงเท2ากับจํานวนหุ#น
ที่ถือทั้งหมดโดยไม2ต#องแบ2งคะแนนเสียง บุคคลที่ได#รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต2ละตําแหน2งจะเป,นผู#
ได#รับการเลือกตั้งเป,นกรรมการในตําแหน2งนั้น
ในกรณีที่ตําแหน2งกรรมการว2างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให#คณะกรรมการเลือก
บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบั ติ และไม2 มีลั กษณะต# องห# า มตามกฎหมายว2 า ด# ว ยบริ ษัทมหาชนจํ า กั ด และกฎหมายว2 า ด# ว ย
หลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย!เข#าเป,นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว#นแต2วาระของ
กรรมการผู#นั้นจะเหลือน#อยกว2าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข#าเป,นกรรมการแทนดังกล2าวจะอยู2ในตําแหน2งกรรมการได#
เพียงเท2าวาระที่ยังเหลืออยู2ของกรรมการที่ตนเข#ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต#องประกอบด#วยคะแนน
เสียงไม2น#อยกว2าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู2
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2.2 วาระการดํารงตําแหน(ง
กําหนดให#กรรมการบริษัทดํารงตําแหน2งคราวละ 3 ปP และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระอาจได#รับการ
พิจารณาเลือกตั้งให#เป,นกรรมการบริษัทต2อไปได#
ทั้งนี้กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน2งติดต2อกันได#สูงสุดไม2เกิน 9 ปP นับแต2วันประชุมสามัญผู#
ถือหุ#น ประจําปP 2561 ทั้งนี้เว#นแต2ที่ประชุมผู#ถือหุ#นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจําเป,นตามที่บริษัทเสนอ
และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน2งกรรมการอิสระติดต2อกันเกิน 9 ปPดังกล2าว เป,นกรรมการอิสระ
ต2อไป
2.3 การพ#นจากตําแหน(ง
2.3.1 ในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําปPทุกครั้ง ให#กรรมการออกจากตําแหน2งหนึ่งในสามเป,น
อัตรา โดยให#กรรมการที่อยู2ในตําแหน2งนานที่สุดเป,นผู#ออกจากตําแหน2ง ถ#าจํานวนกรรมการที่จะแบ2งออกให#ตรง
เป,นสามส2วนไม2ได# ก็ให#ออกโดยจํานวนใกล#ที่สุดกับส2วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ#นจากตําแหน2งอาจะได#รับเลือก
เข#ารับตําแหน2งใหม2ได#
2.3.2 นอกจากการพ#นจากตําแหน2งตามวาระแล#ว กรรมการจะพ#นจากตําแหน2งเมื่อตาย ลาออก
ขาดคุ ณสมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต# อ งห# า มตามกฎหมายว2 า ด# ว ยบริ ษั ทมหาชนจํ า กั ด และ/หรื อ กฎหมายว2 า ด# ว ย
หลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย! หรือที่ประชุมผู#ถือหุ#นลงมติให#ออก หรือศาลมีคําสั่งให#ออก
2.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน2งให#ยื่นใบลาออกต2อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต2วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ#งการลาออกของตนให#นายทะเบียนทราบด#วยก็ได#
2.3.4 ที่ประชุมผู#ถือหุ#นอาจลงมติให#กรรมการคนใดออกจากตําแหน2งก2อนถึงคราวออกตามวาระได#
ด#วยคะแนนเสียงไม2น#อยกว2าสามในสี่ของจํานวนผู#ถือหุ#นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ#นนับรวมกันได#ไม2
น#อยกว2ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ#นที่ถือโดยผู#ถือหุ#นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3.

บทบาทหน#าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน#าที่และความรับผิดชอบดังต2อไปนี้
1. รายงานส2วนได#ส2วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข#อง ซึ่งมีความเกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย2อยต2อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได# ทั้งนี้เพื่อความโปร2งใสในการดําเนินงาน
2. กําหนดวิสัยทัศน! วัตถุประสงค! นโยบาย เป0าหมาย กลยุทธ! แผนงาน และงบประมาณประจําปP ผ2าน
การวิเคราะห!สภาพแวดล#อม การเปลี่ยนแปลงของป`จจัยต2างๆ ที่มีผลกระทบต2อธุรกิจ และผู#มีส2วนได#
เสี ย และกํ า กั บ ดู แ ลฝ: า ยบริ ห ารรวมทั้ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรสํ า คั ญ ให# ดํ า เนิ น การตามนโยบาย
วัตถุประสงค! และเป0าหมายที่กําหนดไว#อย2างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน!สูงสุดของบริษัทและผู#ถือ
หุ#นโดยคํานึงถึงผู#มีส2วนได#เสีย ผลกระทบต2อสังคมและสิ่งแวดล#อม ด#วยความโปร2งใสและเป,นธรรม
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

ภายใต#กรอบข#อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้งมีการประเมินผลและปรับปรุงเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ
กําหนด จัดทํา และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการ
ทํางาน นโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่น ตลอดจนแนวปฏิบัติต2างๆ ที่เกี่ยวข#องของบริษัท ที่ได#จัดทําเป,น
ลายลักษณ!อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล2าวเป,นประจําอย2าง
น#อยปPละ 1 ครั้ง
กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงป`จจัยความเสี่ยงที่สําคัญอันอาจเกิดขึ้น กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล2าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางป0องกันความ
เสี่ยงนั้น
พิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย# ง ทางผลประโยชน! อ ย2 า งรอบคอบ มี แ นวทางชั ด เจนและเป, น ไปเพื่ อ
ผลประโยชน!ของบริษัทและผู#ถือหุ#น โดยผู#มีส2วนได#เสียไม2มีส2วนร2วมในการตัดสินใจ
พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ผ ลงานและผลประกอบการประจํ า ไตรมาสของบริ ษั ท เที ย บกั บ แผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน#มระยะต2อไปของปP
พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต2อฐานะทางการเงิน
ภาระหนี้สิน การทําธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร#อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล2อง
ทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้
จัดให#มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน2าเชื่อถือ และดูแลการเป]ดเผย
ข#อมูล รวมถึง รายงานประจําปP แบบแสดงรายการข#อมูลประจําปP (แบบ56-1) ให#สามารถสะท#อน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย2างเพียงพอ รวมทั้งดูแลให#มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให#
ความเห็ น ถึ งความเพี ย งพอของระบบการควบคุ มภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งไว# ใ นรายงาน
ประจําปP
กําหนดนโยบายการเป]ดเผยข#อมูลการจัดการข#อมูลลับเพื่อไม2ให#เกิดข#อมูลรั่วไหล การรักษาความลับ
ของข#อมูลลับ และข#อมูลที่อาจมีผลกระทบต2อราคาหลักทรัพย!
สนับสนุนและส2งเสริมการสร#างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช#ให#เกิดมูลค2าเพิ่มแก2
ธุรกิจ พร#อมทั้งกํากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให#สอดคล#องกับความต#องการของ
บริษัท
พิจารณาแต2งตั้งและกําหนดอํานาจหน#าที่แก2คณะกรรมการชุดย2อยต2างๆ อาทิ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ าหนดค2 าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่ อการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป,นประโยชน!ต2อผู#ถือหุ#น
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12. พิจารณาแต2งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู#จัดการและประธานเจ#าหน#าที่
บริ ห าร รวมทั้ งกํ า หนดอํ า นาจอนุ มัติ ที่มอบอํ า นาจให# กับ ประธานกรรมการบริ ห าร และพิ จ ารณา
ปรับปรุงแก#ไขอํานาจดังกล2าวเพื่อความเหมาะสม
13. จัดให#มีช2องทางในการสื่อสารกับผู#ถือหุ#น และผู#มีส2วนได#เสียอย2างเหมาะสม พร#อมทั้งดูแลให#มั่นใจว2าผู#
ถือหุ#นมีส2วนร2วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
14. จัดให#มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน2ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร#อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู#บริหาร
ระดับสูงไม2สามารถปฏิบัติหน#าที่ได#
15. ส2งเสริมให#กรรมการ ผู#บริหาร และพนักงานทุกคนเข#าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ
จริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่น และแนวปฏิบัติต2างๆ ที่
เกี่ยวข#องของบริษัท
16. จัดให#มีแนวทางดําเนินการที่ชัดเจนกับผู#ที่ประสงค!จะแจ#งเบาะแส หรือผู#มีส2วนได#เสียผ2านทาง เว็บไซต!
หรื อ รายงานตรงต2 อ บริ ษั ท โดยกํ า หนดช2 อ งทางการแจ# ง เบาะแสผ2 า นทางคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั่งการให#มีการตรวจสอบ
ข#อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกําหนดไว#และรายงานต2อคณะกรรมการ
17. กํากับดูแลบริษัทย2อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส2งไปเป,นกรรมการในบริษัทย2อย
เพื่อควบคุมการบริหารให#เป,น ไปตามนโยบายของบริ ษัท และการทํา รายการต2างๆ ให#ถูกต#องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ!ของกฎหมายหลั กทรัพย! และตลาดหลั กทรั พย! ฯ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย!ฯ
4.

บทบาทหน#าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีหน#าที่ดังต2อไปนี้
1. กํากับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน#าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย2อยต2างๆ ให#
เป,นไปอย2างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค!และเป0าหมายหลักของบริษัท
2. เป,นผู#นําของคณะกรรมการบริษัท และทําหน#าที่เป,นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การ
ประชุมผู#ถือหุ#น และการประชุมของกรรมการที่ไม2เป,นผู#บริหาร
3. ร2วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท โดยดูแลให#เรื่องสําคัญได#ถูกบรรจุเป,นวาระการประชุม และดูแลให#กรรมการบริษัทได#รับข#อมูล
อย2างถูกต#อง ครบถ#วน ชัดเจนและทันเวลาก2อนการประชุม เพื่อให#กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได#
อย2างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย2างเพียงพอที่ฝ:ายจัดการจะเสนอเรื่องและ
สนับสนุนให#กรรมการได#อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได#อย2างเต็มที่ เป,นอิสระ และใช#ดุลยพินิจ
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อย2างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู#มีส2วนได#เสียทุกฝ:ายอย2างครบถ#วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทําให#มั่นใจ
ว2า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได#มีการนําไปดําเนินการ
5. เสริมสร#างความสัมพันธ!อันดีระหว2างกรรมการที่เป,นผู#บริหารและกรรมการที่ไม2เป,นผู#บริหาร และ
ระหว2 า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ฝ: า ยจั ด การ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น# า ที่ ข องประธานคณะ
กรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. สนับสนุนและเป,นแบบอย2างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท รวมทั้งดูแลให#มั่นใจว2ากรรมการทุกคนมีส2วนร2วมในการส2งเสริมให#เกิดวัฒนธรรมองค!กรที่มี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจัดให# มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทอย2า งน# อยปP ละ 7 ครั้ งและอาจจั ดให# มีการประชุมพิเ ศษ
เพิ่มเติมตามความจําเป,น ทั้งนี้กรรมการต#องมาประชุมไม2น#อยกว2ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
เป,นองค!ประชุม โดยวาระการประชุมที่สําคัญประกอบด#วย การพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ! แผนการดําเนินงาน
งบการเงินในแต2ละไตรมาส งบประมาณประจําปP การลงทุนต2างๆ ของบริษัทรวมทั้งนโยบายที่สําคัญ ซึ่งกรรมการ
ทุกคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป,นประโยชน!ต2อบริษัทเข#าสู2วาระการประชุม
นอกจากนี้ในแต2ละปPจะต#องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย2างน#อย 1 ครั้ง โดยไม2มีฝ:ายบริหารเข#าร2วม
ประชุมด#วย
เลขานุ การบริ ษัทได# รั บ มอบหมายให# เ ป, น ผู# กํา หนดวั น ประชุ มคณะกรรมการล2 ว งหน# าในแต2 ล ะปP เ พื่ อให#
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข#าร2วมประชุมได# และจัดส2งหนังสือเชิญประชุมพร#อมกับระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารข#อมูลประกอบการประชุมที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให#กรรมการได#มีเวลาศึกษาและ
พิจารณาข#อมูลล2วงหน#าก2อนการประชุมอย2างน#อย 7 วัน ทั้งนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดู
หรือตรวจเอกสารที่เกี่ ยวข#อง ขอให#ฝ:ายบริ หารชี้แจงข#อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรื อ
ผู#เชี่ยวชาญภายนอกมาให#ความเห็นโดยบริษัทเป,นผู#รับผิดชอบค2าใช#จ2าย
ในระหว2างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให#กับกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได#อย2างอิสระ
และโปร2งใส โดยคํานึงถึงประโยชน!ของผู#ถือหุ#นและผู#มีส2วนเกี่ยวข#องอย2างเป,นธรรม และกรรมการผู#มีส2วนได#เสียใน
เรื่องที่พิจารณาโดยนัยสําคัญต#องออกจากห#องประชุมในระหว2างการพิจารณาเรื่องดังกล2าว
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให#ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู#จัดการและประธานเจ#าหน#าที่
บริ ห ารเชิ ญ ผู# บ ริห ารระดั บ สู งเข# า ร2 ว มประชุ มคณะกรรมการเพื่ อให#ส ารสนเทศรายละเอีย ดเพิ่ มเติ มในฐานะที่
หน้ า 9 จาก 11 หน้ า

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 2019

เกี่ยวข#องกับป`ญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู#จักผู#บริหารระดับสูงสําหรับใช#ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
งาน
เลขานุการบริษัทเป,นผู#จัดทํารายงานการประชุมเป,นลายลักษณ!อักษรที่มีความถูกต#อง ชัดเจนทั้งผลการ
ประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ2านการรับรองแล#วจากคณะกรรมการจะถูกจัดเก็บไว#ที่
เลขานุการบริษัทและพร#อมสําหรับการขอเรียกดูข#อมูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลที่มีสิทธิและมีส2วนที่
เกี่ยวข#องเท2านั้น
6.

นโยบายด#านติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให#ฝ:ายบริหารต#องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการเปรียบเทียบสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงกับเป0าหมายที่กําหนดไว#ให#ทราบอย2างสม่ําเสมอ พร#อมทั้งรายงานทางการเงิน และความคืบหน#าของ
การดําเนินงานในด#านต2างๆ ของบริษัท เพื่อให#การดําเนินธุรกิจเป,นไปตามเป0าหมายและนโยบายที่วางไว# และหาก
ไม2เป,นไปตามนั้นคณะกรรมการบริษัทจะได#จัดให#มีการแก#ไข ปรับปรุง และดูแลให#ฝ:ายบริหารดําเนินการแก#ไข
สถานการณ!นั้น พร#อมทั้งการพัฒนาเรื่องนั้นอย2างต2อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทเป,นผู#จัดให#มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#บริหารระดับสูง โดยใช#เป0าหมายและ
หลักเกณฑ!ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ!และแผนงานประจําปP เพื่อพิจารณากําหนดค2าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให#มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด#วยตนเองอย2างน#อยปPละ 1 ครั้ง โดย
ประเมินเป,นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช2วยให#กรรมการได#พิจารณาทบทวนผลงาน ป`ญหาและอุปสรรคต2างๆ
และนํามาปรับปรุงแก#ไข โดยมีการเป]ดเผยหลักเกณฑ! ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปP
คณะกรรมการอาจจัดให#มีที่ปรึกษาภายนอกมาช2วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
7.

ค(าตอบแทนกรรมการ
ค2าตอบแทนของกรรมการบริษัทพิจารณาจากหน#าที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนและสรรหากรรมการสําหรับหลักเกณฑ!ในการจ2ายและรูปแบบ
ค2า ตอบแทนกรรมการก2อนนํา เสนอเพื่ อขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทและพิ จารณาอนุมัติโดยที่
ประชุมผู#ถือหุ#นเป,นประจําทุกปP โดยมีการพิจารณาปรับปรุงให#เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และอยู2ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว#ได#
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8.

การพัฒนากรรมการ
บริษัทจัดให#มีการอบรมและให#ความรู#เกี่ยวกับองค!กรเบื้องต#นต2อกรรมการที่เข#าใหม2 เพื่อทําความเข#าใจงาน
บทบาท หน#าที่ที่ต#องรับผิดชอบ ตลอดจนส2งเสริมให#มีการพัฒนาความรู#ความเข#าใจแก2กรรมการอย2างต2อเนื่อง โดย
ครอบคลุมทุกด#านเพื่อการปฏิบัติหน#าที่อย2างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต2อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ!
ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย2างยั่งยืน
9.

รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทถื อ เป, น หน# า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการเป] ด เผยข# อ มู ล ต2 อผู# ถือ หุ# น อย2 า งถู กต# อ ง
ครบถ#วน โปร2งใส ตรวจสอบได#และทันเวลา ในแบบ 56-1 รายงานประจําปP รายงานความยั่งยืนประจําปP และการ
เป]ดเผยสารสนเทศตามข#อบังคับของตลาดหลักทรัพย!ฯ ตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินของบริษัทซึ่งเป,นการ
จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช#นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอเสนอต2อ
ที่ประชุมผู#ถือหุ#น โดยแสดงควบคู2กันไปกับรายงานของผู#สอบบัญชีไว#ในรายงานประจําปP เพื่อให#เกิดความเชื่อมั่น
ของผู# มีส2 ว นได# เ สี ย ต2 อรายงานงบการเงิ น ว2 า เป, น ไปตามข# อกํ า หนดของตลาดหลั กทรั พย! แห2 ง ประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข#อง โดยมอบหมายให#คณะกรรมการตรวจสอบทําหน#าที่กํากับดูแล และสอบทานให#บริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอย2างถูกต#องและเพียงพอ มีการเป]ดเผยข#อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย#งทางผลประโยชน!ให#มีความถูกต#องและครบถ#วน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให#มีผลใช#บังคับตั้งแต2วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
นายธนินท! เจียรวนนท!
ประธานกรรมการ

หน้ า 11 จาก 11 หน้ า

