
 

 

SUTHA 

 

บริษทั สุธากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

  

เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561   วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561                                                     Page             1| 19 



บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561   วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561                                                  Page             2| 19 

                

SUTHA 

 
คณะกรรมการในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ รับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีสว่นร่วมและเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางและก ากบัดแูลการด าเนินการของฝ่ายจดัการในการ
บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทโดยก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ผู้ ถือหุ้น สงัคม และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

 
1. วัตถุประสงค์ 

กฎบตัรของคณะกรรมการฉบบันีจ้ะเป็นแหลง่ข้อมลูการปฐมนิเทศเบือ้งต้นโดยให้ข้อมลูเชิงลกึแก่สมาชิกคณะกรรมการ ใน
การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นอกจากนีย้งัมีแนวทางในการช่วยคณะกรรมการในการ
ประเมินผลประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและกรรมการรายบคุคล 
 
2. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท
 (กรรมการ   า    8 ท า )   า  การบริษัท ( บบ 89/15-1)

 ัก  ท   มั  ั  

บริษัท    าก ั      าก ั (ม า  )
 ครงสร างคณะกรรมการ

กรรมการ ิ ระ (ทจ.28/2551)
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

(    2561 :    า   กรรมการ ิ ระม  3 ท า )

กรรมการบริ าร
(   2561 : กรรมการบริ ารม    า    4 ท า )

กรรมการท   ม    กรรมการบริ าร

(   2561 :   า    1 ท า  )

กรรมการ   ม   า า    าม  ก  ับริษัท
(   2561 :    า    5 ท า  ( ระก บ     กรรมการบริ าร 4  ท า  

  ะกรรมการท   ม    กรรมการบริ าร 1 ท า     กรรมการ 2    5 

ร  ม   าม  ะ ระทับตรา  าค ั   บริษัท)

คณะกรรมการชุดย  ย

คณะกรรมการตร    บ ( รบ.  กัทร ั  )
กรรมการ ิ ระ   า      3 ท า 

(    2561 :  กรรมการตร    บ   า    3 ท า  )

 บบรา  า  F24-1 ต ท.

คณะกรรมการบริ าร
(กรรมการบริ าร   า    4 ท า )  
( บบรา  า  35-E1,59-1,59-2,F24-2)

   า  การคณะกรรมการตร    บ
( บบรา  า  24-1 ต ท.)

   ตร    บ า        ตร    บระบบค บค  ม า   
(บริษทั า   กท      ม ค าม     ิ ระ )

   บริ าร (  า   ัการ)

   า  การคณะกรรมการบริ าร

การสรรหากรรมการ   ะพจิารณาค า  บ ทน สน  ดยที่ประชุม
คณะกรรมการ  ะ นุม ั ิดยที่ประชุม      หุ น

การบรหิารความ ส ี่ยง  ดยคณะกรรมการ ด ม บหมาย ห 
คณะกรรมการบรหิาร  ะ  ายบริหารก ากบัด   

ด านการบรหิารจดัการความ สี่ยง

      หุ น  งบรษิทั

 
 
หมายเหต:ุ  โครงสร้างคณะกรรมการข้างต้นจดัแสดงโครงสร้างส าหรับปี 2561 หากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะน าเสนอ

ข้อมลูดงักลา่วในรายงานประจ าปี 
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( GLE )

                                 15        2560
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( CH )

                

                            
 ( EEI )

                              

                                          
( CMEA )

                                        
( CE )
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0.0 %

49.0 %

100.0 %

49.0 %51.0 %

100.0 %

                 (         )        
( CELT )

โครงสร้าง  ้ถ   ุ้   
  ร  ั  สุ ากั   ์    ากั  (ม า  )

73.79 % 

                   

26.21 % 

                                                                    

49.0 %

 
หมายเหตุ:  โครงสร้างผู้ถือหุ้นข้างต้นจัดแสดงโครงสร้างส าหรับปี 2561 หากบริษัท มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จะน าเสนอข้อมูล

ดังกล่าวในรายงานประจ าปี  และสามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จากเว็บไซด์บริษัท: 
www.goldenlime.co.th  > เก่ียวกับเรา > โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 
2.1  งค์ประก  ข งคณะกรรมการและการสรร ากรรมการ 

ตามข้  ังคั ข ง ร  ั  เป็  ัง ี ้
ก) บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า(5) คน โดย

กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย     
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั (1) หุ้นตอ่ (1) เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ

http://www.goldenlime.co.th/
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พึงมี ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ค)   ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วน
หนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 

ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  
ง)    นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(1) กรรมการตาย 
(2) กรรรมการลาออก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาไปถึงบริษัท   
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
การประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(5)  ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอื
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลอือยู ่
o การ  าเ   การข ง ร  ั เม ่ มีกรรมการ ร  ั ลา  ก 

บริษัทฯ  จะมีการด าเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก ดงันี ้
คณะกรรมการมีการด าเนินการประการใดประการหนึง่ ดงันี ้หาก 
1) เมื่อได้รับหนงัสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3-วนัท าการ 

รวมทัง้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7-วนัท าการนบัจาก วนัท่ีมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูด้วย    

2) คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั
และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
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คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติ
ของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลอือยู ่ 

3) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม ่/หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กบันายทะเบียนพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั 

 
o การ  าเ   เม ่ มีแต่งตัง้กรรมการ ่า ใ ม่  

การด าเนินการหลงัจากมีการแตง่ตัง้กรรมการทา่นใหม ่มีดงันี ้
1) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูในระบบข้อมลูกรรมการและผู้บริหารตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 -

วนัท าการนบัจาก วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย และยื่นแบบ 35E-1 กับส านกังานคณะกรรม ก.ล.ต. 
(กรณีการรายงานครัง้แรก ภายใน 30-วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือนบัแต่วนัที่ได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ) 

 อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59 ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุครัง้เมื่อมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วนัท า
การ นบัแต่วนัที่มีการซือ้ขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ (รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับระเบียบการ
ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อรับบญัชีผู้ ใช้และสง่แบบฟอร์ม 59 โดยระบบออนไลน์สามารถดลูิงก์รายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/issuer_59.aspx) 

2) ยื่นรายงานการมีสว่นได้เสยีกบัเลขานกุารบริษัทตามก าหนดเวลาที่บริษัทแตล่ะแหง่ก าหนดขึน้เอง  
3) จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (หนังสือรับรองและประวัติ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ผา่นระบบ 
Set portal 

 หากกรรมการท่ีแตง่ตัง้ใหมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องสง่แบบ F24-1 (แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยต้องสง่แบบ F24-1 โดยผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสง่แบบ F24-2 ผา่นระบบ SET Portal ในสว่นท่ีไมไ่ด้เผยแพร่ 

4) บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม ่/หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กบันายทะเบียนพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ี ที่ประชมุคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้กรรมการบคุคลดงักลา่ว 
หรือวนัที่มีกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายช่ือเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
โดยอ านาจการลงนามผกูพนัได้ระบช่ืุอกรรมการดงักลา่ว บริษัท ต้องมีจดัให้มีการประชมุกรรมการพิจารณา
และอนมุตัิการแก้ไขอ านาจกรรมการลงนามผกูพนัของบริษัทก่อน จึงจะด าเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการ
ออกได้ หรือคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลและแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขอ านาจการลงนามผกูพนับริษัทพร้อมกนัใน
การประชมุคณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทก็สามารถด าเนินการด้านการจดทะเบียนแจ้งตอ่นายทะเบียน
พาณิชย์ ส าหรับกรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัพร้อม
กนัในคราวเดียว 
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จ) กรรมการ  ้ มี  า า ลง าม  กพั  ร  ั  คือ กรรมการสองคน (2) คน (ตามรายช่ือกรรมการที่คณะกรรมการได้
มอบหมายไว้) ให้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไข
เปลีย่นแปลงจ านวนและช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

 
2.2 คุณสม ัต ข งกรรมการ ร  ั  

การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นัน้ จะต้องมคีณุสมบตัติามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ถือเป็น
คณุสมบตัิทัว่ไป และการปฏิบตัิหน้าที่จะต้องท าด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริตย์ โดยกรรมการทกุคนจะมีหน้าที่
และความรับผิดชอบอยา่งเทา่เทยีมกนั ซึง่ถกูก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

ก)   คุณสม ัต ข งกรรมการ ร  ั  
1)   มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา 89/3) และข้อบังคับบริษัท 

รวมทัง้ต้องไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล,ต. เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกบัคณุสมบตัิของผู้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียน 

     2)   กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเพียงพอ 

3) เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทได้อยา่งเพียงพอ จึงก าหนดจ านวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ะคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจ านวนบริษัทที่
กรรมการไปด ารงต าแหนง่มีมากเกินให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย 

4)  กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไม่
วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

5) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทท าขึน้
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท  

    
ข)  คุณสม ัต ข งกรรมการ  สระและ  ยามความเป็   สระ  

กรรมการ  สระ คือ กรรมการท่ีมิได้มีสว่นร่วมในการบริหารและไมม่ีสว่นได้เสยีในทางการเงิน กลา่วคือ มีความเป็น
อิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประสบการณ์การ
ท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมี  ยามข งความเป็   สระ 
ดงันี ้ 
1)   ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ (1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัททัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่
ส านกังานก.ล.ต. ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดาคู่
สมรสพี่น้องและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัท
ร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืมค า้ประกนัการให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิรวมถึงพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนัซึง่เป็นผล
ให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท 
หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานก.ล.ต. 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2-ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทยอ่ยบริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้
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มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัท
ร่วมบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้บริษัท 

2.3 วาระการ  ารงต าแ  ่งข งกรรมการ 
ก)   ตามข้อบงัคบัของบริษัท, ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้  

ข)  กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระในแต่ละปีนับแต่การเลือกตัง้ครัง้
ล่าสุด แต่ในระหว่างท่ีมีบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในวนัเดียวกันให้ถือว่าออกจากต าแหน่งเช่นกนั 
(เว้นแตจ่ะตกลงกนัเอง) หรือเลือกโดยจบัสลาก 

ค)  กรรมการที่คณะกรรมการแต่งตัง้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปจนกวา่จะมีการประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีครัง้ถัดไปของบริษัท และจะมีสิทธิเลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่จะไม่น ามา
พิจารณาในการก าหนดจ านวนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระส าหรับรอบการประชมุในปีนัน้. 

ง)  การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกินระยะเวลาสะสมเก้า (9) ปี เมื่อครบเก้า (9) ปีกรรมการอิสระอาจเข้ารับ
ต าแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยจะต้องมีการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร หรือตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อรักษาบคุคลที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่าเก้าปี (9) เพื่อ
ด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนโดยพิจารณาความจ าเป็นอย่าง
เหมาะสมโดยค านงึบรรยากาศและความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นส าคญั. 

จ)   ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ ให้กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหนง่ยงัคงต้องรักษาการในต าแหน่ง
เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปเพียงเทา่ที่จ าเป็น จนกวา่คณะกรรมการบริษัทชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่ 

    
2.4 โครงสร้างความ ลาก ลายข งคณะกรรมการ 

ก) คณะกรรมการมีความมุง่มัน่ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและการเคารพสทิธิมนษุยนชนโดยไมค่ านงึถึงเพศของตนในการ
ประกอบกิจการทกุด้านรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการโดยปราศจากการคกุคามและการเลอืก
ปฏิบตัิบนพืน้ฐานของเพศ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา อายุ รวมสถานะครอบครัว ซึ่งหลกัการ
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ดงักลา่วจะหลกัการส าหรับการสรรหาบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ. 
ข) สมาชิกคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะด้าน  ตลอดจนเพศและอาย ุที่จ าเป็น ต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลกัขององค์กร โดยจดัท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญ ของกรรมการ  (skills matrix) เพื่อให้มัน่ใจวา่ จะ
ได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม  สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้เสียได้ 
รวมทัง้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษัท
ด าเนินกิจการอยู ่

 
2.5 กรรมการ ุ ย่ ย 

ก) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ข)  คณะกรรมการได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานโดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

ค)  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ คณะกรรมการชดุยอ่ย 2 ชดุ  คือ 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
2)  คณะกรรมการบริหาร  
โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยไว้อยา่งชดัเจน 

ง)   คณะกรรมการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการม    า า  ั ้ต้ งไม่มีลัก ณะเป็ การม  
  า า  ี่  าใ ้คณะกรรมการ ร  ารสามารถพ  ารณา และ  ุมัต รายการ ี่ต  ร   ุคคล ี่ า มีความ
ขั แย้งมีส่ว ไ ้เสีย  ร  มีความขั แย้ง าง ลประโย  ์  ่ ใ   ากั  ร  ั  ร   ร  ั ย่ ย  ยกเว้ เป็ การ
  ุมัต รายการ ี่เป็ ไปตาม โย ายและ ลักเกณฑ์ ี่คณะกรรมการพ  ารณาและ  ุมัต ไว้แล้ว 

 
2.6 เลขา ุการ ร  ั  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทมมีติแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท  
ทัง้นี ้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท มีดงันี ้
1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร(ตาม มาตรา 89/15 (1) และมาตรา 89/17) ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ (พรบ.หลกัทรัพย์  
(ข) หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  
      (พรบ.หลกัทรัพย์ มาตรา 89/14 และ มาตรา 89/16) 
3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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    นอกเหนือจากหน้าทีค่วามรับผิดชอบดงักลา่วเลขานกุารบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง 
ๆ รวมถึงการประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ จงึก าหนดให้เลขานกุารบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรม
และพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าที่เลขานกุารบริษัท 

 คุณสม ัต ข งเลขา ุการ ร  ั ส า รั การปฏ  ัต   ้า ี่ มี งั ี ้
ก) มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเร่ืองงานท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี 
ข) มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
ค) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต 
ง) มีความสามารถในการจดัระบบ มีการสือ่สารท่ีดี และสามารถประสานงานกบับคุคลหลายระดบั และหลายฝ่าย 
จ) มีความรู้ด้านการบญัชี การเงินและกฎหมาย 

  
2.7  ักลง ุ สัมพ ั ์ 

 นักลงทุนสมัพันธ์ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์ควรได้รับการฝึกทกัษะ
และพฒันาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ส าหรับงานด้านมวลชนสมัพนัธ์โดย
การเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพฒันาทกัษะงานด้านงานมวลชนสมัพนัธ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจดั
ให้มีการอบรมขึน้ 

 ส าหรับช่องทางช่องทางการสือ่สารของบริษัท บริษัทฯได้มีเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทผา่นเว็บไซด์ของบริษัท และจะจดัให้
มีการพบปะส าหรับนกัลงทนุหรือนกัวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จดัการ 
หรือผู้บริหารงานสายบญัชีการเงินและบริหาร และนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการตอบข้อซกัถามหรือให้
ข้อมลูในสว่นท่ีสามารถเปิดเผยได้ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู  และมีการตอบข้อซกัถามหรือให้ข้อมลูที่มีนกั
ลงทนุหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผา่นช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศพัท์อยา่งสม ่าเสมอ และมกีาร
รับนดัหมายเพื่อร่วมประชมุกบันกัวิเคราะห์ หรือนกัลงทนุท่ีสนใจที่นดัหมายเข้าพบและให้ข้อมลูกบันกัวิเคราะห์และนกั
ลงทนุท่ีขอนดัหมายเป็นครัง้คราว หรือผา่นช่องทางทีต่ลาดหลกัทรัพย์ได้จดัขึน้ เช่น กิจกรรมการ Opportunities Day, 
Road show เป็นต้น 

 
3.    า และความรั       ข งคณะกรรมการ 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
และนโยบายบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต(พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 
89/7,มาตรา 89/8, มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10) 

2) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้  
3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

4) จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 

5) พิจารณาอนมุตัิ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ 
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6) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอน
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจดัการ หรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจดัการ หรือคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยไว้อยา่งชดัเจน 

7) พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นใด และก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว เพื่อช่วยเหลอื
และสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการ รวมถึงการอนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษาอิสระภายนอก ส าหรับกรณีที่เข้าเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ต้องมีการจัดท าความเห็นโดยที่ปรึกษาที่มีความเป็นอิสระเพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทัว่ไป หรือกรณี
ช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลให้บริษัทฯ ให้ท าการเปิดเผยการด าเนินการ
ดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

8) อนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการด าเนินกิจการที่เป็นไปเพื่อความ
ยัง่ยืนและให้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมถึงควบคมุดแูลการก ากบักิจการ และให้มีการทบทวนนโยบายที่ได้
จดัท าอยา่งน้อยปีละครัง้หรือปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัปัจจยัที่มีการเปลีย่นแปลง 

9) พิจารณาร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ ระยะ
สัน้และระยะยาว รวมถึงการก าหนดแผนงานประจ าปีและก ากบัดแูลให้มีการน าไปปฏิบตัิภายใต้นโยบายก ากบักิจการ
ที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทัง้ก ากับดูแลให้กิจการมีผลการด าเนินงานที่ดี  
สามารถแขง่ขนัในธุรกิจ และสามารถด าเนินธุรกิจให้มีความตอ่เนื่องภายใต้ปัจจยัที่มีการเปลีย่นแปลง 

10) พิจารณาให้ความเห็นและอนมุตัิเพื่อก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ ค่านิยม กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ รูปแผนธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน โครงสร้างอตัราก าลงั และงบประมาณของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ตามที่ฝ่ายจดัการได้จดัท าและน าเสนอ 

11) ก ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการท างาน ระบบบญัชี หรือแนวทางการบริหารจดัการ รวมถึงระบบควบคมุและตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลมุการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่า
ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สนิของบริษัท รวมถึงจดัให้มีมาตรการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และติดตามการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

12) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลอืน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที่
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ยงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 
 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่  (3/4) ของจ านวน

กรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
13) พิจารณาเพื่อร่วมกันสรรหา คัดเลือก และแต่งตัง้ผู้ ที่มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเพื่อมอบหมายให้ท าหน้าที่
เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมพนัธ์เพื่อปฏิบตัิงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

14) เป็นผู้น าและเป็นตวัอยา่งที่ดี (CG leader) ในการปฏิบตัิรวมถึงสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัมี
จิตส านึกในจริยธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายการก ากับกิจการที่ดี นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้วยความ
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี สิง่แวดล้อมและสงัคม 

15) พิจารณาเพื่อจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ และพิจารณาอนมุัตินโยบายการ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูและพนกังาน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมี
โครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนทัง้ระยสัน้และระยะยาวทีเ่หมะสม กบัประเภทการด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ และ
จูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกบัแผนงานทัง้ระยะและ
ระยะยาวของบริษัท 

16) ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ
เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการซือ้หรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

17) พิจารณาอนุมัติการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท กรณีมีการ
เปลีย่นแปลงสมาชิกคณะกรรมการ 

18) ส าหรับการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความ
เก่ียวข้อง คณะกรรมการจะต้องดแูลให้มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายในการท ารายการระหว่างกนั รวมถึงตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

19) พิจารณาอนุมตัิรายการธุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับการท าธุรกรรมที่มีวงเงินการอนุมติเกินกว่าวงเงินการท าธุรกรรมที่
คณะกรรมการได้มีการก าหนดและมอบอ านาจไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงการอนุมัติรายการ
เปลีย่นแปลงตารางอ านาจอนมุตัิทางการเงิน 

20) คณะกรรมการมีการก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารจดัการเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน โดยมีการติดตาม
ความเพียงพอเพื่อรักษาสภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้ 

21) คณะกรรมการสนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี รวมถึงก ากบัดแูลให้มีการสือ่สาร
และเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยก าหนดตอ่บคุคลภายนอกให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เทา่เทียม ทนัเวลา โดยใช้ช่องทางการสือ่สารอยา่งเหมาะสม 

22) คณะกรรมการมีการประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี โดยกรรมการทกุคนท าการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้รายคณะและรายบคุคล 
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23) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นซึง่อาจอยูใ่นรูปแบบของข้อตกลงไมว่า่จะเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม ่หรือนโยบายของกลุม่บริษัทแม ่ซึง่มีผลตอ่อ านาจการควบคมุการบริหารจดัการกิจการ โดย
คณะกรรมการมีการดแูลไมใ่ห้ข้อตกลงเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ   

 
4. ประ า คณะกรรมการ 

ได้รับการแตง่ตัง้ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี  ้
1) ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ่ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ( 1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

2) การเรียกประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยช น์ของบริษัท จะแจ้งการนดั
ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3) คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

5) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

6)   มีบทบาทตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี โดยครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 ก)   การก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัขององค์กร 
ข) การดแูลให้มัน่ใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 
ค)  การก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และมีมาตรการท่ีดแูลให้เร่ือง

ส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
ง)   การจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักนั

อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 
จ)   การเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
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คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 
5. การแ ่งแยก   า   ้า ี่ระ ว่างประ า กรรมการและกรรมการ  ้  ั การ 

1) คณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แบง่แยกกนัอยา่งชดัเจน และเพื่อ
ไมใ่ห้ คนหนึง่มีอ านาจโดยไมจ่ ากดั โดยแยกบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ ออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2) กรรมการผู้จดัการเป็นเจ้าหน้าที่ระดบัสงูสดุของฝ่ายจดัการ โดยเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของบริษัท
และบริษัทยอ่ยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย 
ก)    ควบคมุดแูลและรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงานของ บริษัท ฯ ในสว่นของก าไรและขาดทนุ 
ข) ควบคมุ ดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของฝ่ายจดัการบริหาร เพื่อให้มัน่ใจวา่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ได้รับจากคณะกรรมการและนโยบานจากกลุม่บริษัทผู้ ถือหุ้นรวมถงึด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ค)  การควบคมุเพื่อให้มีการปฏิบตัิอยา่งถกูต้องในด้านบญัชี ภาษี แรงงาน สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั รวมถงึเร่ือง
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ง) เป็นตวัแทนผู้ รับมอบอ านาจจากบริษัทตามกฎหมายในการตดิตอ่สือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก (ทัง้ด้าน
สิง่แวดล้อม, หนว่นงานท่ีออกใบอนญุาตตา่ง ๆ, องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน, หนว่ยงานภาครัฐ , ธนาคาร รวม
องค์กรภาคเอกชน) 

จ) ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบริหาร รวมถงึนโยบายจากกลุม่บริษัทผู้ ถือหุ้น รวมถึงขอบเขตในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้
1)  การพฒันากลยทุธ์ แผนงาน การด าเนินการ และติดตามผล 
2) การพฒันาธุรกิจภายใต้การประสานงานการสนบัสนนุในกิจการท่ีได้รับอนญุาต ทัง้ด้านการผลติ การลงทนุ

ควบคูก่บัการด าเนินการด้านความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดและการจดัการความเสีย่ง 
3) กฎเกณฑ์ กฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง; 
4) การจดัการทรัพยากรบคุคลและความรับผิดชอบรวมถงึการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากร

บคุคลและการสือ่สารกบัพนกังานให้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานและกระบวนการทางวินยัและเพื่อให้
มัน่ใจวา่มีการวางแผนทรัพยากรอยา่งเพียงพอ 

5) การด าเนินการและจดัการเพื่อปฏิบตัิงานในบรรยาการท างานเป็นไปอยา่งมืออาชีพและได้ประสทิธิภาr 
6) เป็นผู้น าในการเจรจาตอ่รองด้านการจดัซือ้และด าเนินการในกิจกรรมที่เก่ียวข้องการบริหารจดัการด้าน

สนิทรัพย์ที่ส าคญั 
7)  การบริหารจดัการตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตามแนวนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชมุผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททกุ
ประการ 

 
 ย่างไรก็ตาม   า า ข งกรรมการ  ้  ั การ ะไม่รวมถงึการ  ุมัต รายการใ  ี่ า มีความขั แย้ง  ร  รายการ
ใ  ี่กรรมการ  ้  ั การ  ร   ุคคล ี่เกี่ยวโยงกั กั กรรมการ  ้  ั การมีส่ว ไ ้เสีย  ร   ลประโย  ์ใ ลัก ณะ
  ่ ใ ขั แย้งกั  ร  ั   ร   ร  ั ย่ ย ตามกฎเกณฑ์ข งตลา  ลัก รัพย์แ ่งประเ ศไ ย ซึ่ งการ  ุมัต 
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รายการใ ลัก ณะ ังกล่าว ะต้ งเส  ต่  ี่ประ ุมคณะกรรมการและ/ ร   ี่ประ ุม  ้ถ   ุ้ เพ ่ พ  ารณาและ
  ุมัต รายการ ังกล่าวตาม ี่ข้  ังคั ข ง ร  ั  ร  กฎ มาย ี่เกี่ยวข้ งก า    เว้ แต่เป็ การ  ุมัต รายการ
 ี่ เป็ ลัก ณะการ  าเ    ุรกรรมการค้าปกต  ั่ วไปข ง ร  ั  ี่คณะกรรมการก า   กร  การพ  ารณาไว้
 ั เ  แล้วโ ยคณะกรรมการ 

 
6. การประ ุมคณะกรรมการ ร  ั  

1) ก าหนดให้การประชมุมีการจดัการประชมุอยา่งน้อย 4 ครัง้ตอ่ปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี โดยก าหนดนดัหมายวนั
ประชมุลว่งหน้าหนึง่ปี และอาจจดัให้มกีารประชมุเพิ่มเตมิได้ตามที่ประธานเห็นสมควร 

2)   องค์ประชมุในการประชมุคณะกรรมการ ตามข้อบงัคบัต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ  

3)  ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แตถ้่าไมม่ี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการ
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มสีว่นได้เสยีในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

4) การเรียกประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อย
กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพือ่รักษาสทิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดั
ประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

5) สถานท่ีจดัประชมุ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการ
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินจิของประธานกรรมการ 

6)   ก าหนดให้มกีารน าสง่วาระการประชมุ และข้อมลูประกอบการประชมุที่เพียงพอ และทนัเวลาให้กรรมการแตล่ะทา่น
ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 5 วนั 

7)  การประชมุทกุครัง้ จะมกีารลงมติและลงนามโดยประธานท่ีประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้จะถกูสง่
ให้กรรมการและได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

8)   คณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารที่เก่ียวข้อง หรือบคุคลภายนอกเช่นผู้สอบบญัชี (ทัง้ผู้ตรวจสอบภายในและ / หรือ
ผู้สอบบญัชีภายนอก) ทนายความหรือที่ปรึกษาเมื่อมีความจ าเป็น บคุคลที่ได้รับเชิญดงักลา่วอาจเข้าร่วมประชมุ
บางสว่นหรือทัง้หมดตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร. 

 
7.       า า   ุมัต ข งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิเร่ืองต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานแผนงานหลกั นโยบายในการก ากบัดแูละกิจการ นโยบายการบริหาร แผนงบประมาณ และแผนการด าเนิน
ธุรกิจประจ าปีแผนธุรกิจระยะยาวและระยะปานกลาง ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การติดตามและประเมินผล
เพื่อให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้  และยงัรวมถึงการอนมุตัิวงเงินท าธุรกรรมตา่ง 
ๆ ซึง่เป็นการท าธุรกรรมปกติของบริษัท ซึง่ประกอบด้วยรายการธุรกรรมตา่ง ๆ ดงันี  ้
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1) การเจรจาและเข้าท าสญัญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารตา่ง ๆ รวมทัง้การจดัซือ้จดัจ้างที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซือ้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ การซือ้วัตถุดิบ 
เชือ้เพลงิ การซือ้สนิค้า เป็นต้น 

2) การจัดซือ้จัดจ้างในการบริหารจัดการทัว่ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์ส านักงาน การ
เดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ 

3) ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนมุตัิการกู้ยืมเงิน การท าสญัญาสนิเช่ือ การท าสญัญาจ านอง และ/หรือจ าน า การ
ขอออกหนงัสอืค า้ประกนักบัธนาคาร และ/หรือสถาบนัการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อช าระคา่สนิค้าและวตัถดุิบ 

4) การอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือให้แก่ลกูค้า 
 
รายการดงักลา่วข้างต้นเมื่อขนาดรายการเกินกวา่จ านวนที่คณะกรรมการมอบหมายไว้ ฝ่ายจดัการควรเสนอรายการให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

 
 8. ค่าต  แ  กรรมการ 
 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงผลการด าเนินงานของบริ ษัท รวมถึงความเหมะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการท า
หน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน และเมื่อคณะกรรมการได้รับนโยบายจากกลุ่มคามุส (Carmeuse 
Group) ซึ่งร่วมทนุกบัจีพีกรุ๊ป (GP Group) ผ่านทางบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นหลกัซึง่เข้าถือหุ้น
บริษัทตัง้แต่วันที่ 29 กันยายน 2559 โดยกรรมการท่านใด ๆ ก็ตามที่ได้มอบอ านาจจากผู้ แทนของ Carmeuse โดย
กรรมการเหลา่นัน้ถกูสง่มาเข้าร่วมโดยไมค่ิดคา่ตอบแทน  

  
 ทัง้นีส้ าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุม่คามสุ คณะกรรมการจะเสนอเพื่อขออนมุตัิ

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นประจ าทกุปี ซึง่โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 
1) คา่ตอบแทนรายปี  
2) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
3) คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) โบนสัโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแตล่ะปีเป็นเกณฑ์ 

   
 
9. การพัฒ าและฝึก  รมกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้กบักรรมการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการ รวมถึงจดั
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัทจะได้รับการอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับกรรมการแตล่ะ
ท่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาในการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการก าหนดแนวทาง
ด าเนินการ ดงันี ้
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(1) แนวทางด าเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ดงันี ้
 การปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม ่(Board Orientation Guideline) ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดย

เอกสารประกอบการจดัการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการเข้าใหม ่ประกอบด้วย  
1) เอกสารการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบบัล่าสดุของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้

รวบรวมนโยบายการก ากับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสงัคม , การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล และอื่นๆ  

2) แบบรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ลา่สดุ ซึง่ได้รวบรวมเนือ้หาข้อมลูของบริษัท รวมถึงข้อมลูทางการเงินของบริษัท 
ย้อนหลงั 3 ปี เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะน าโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการ
จดัการในด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ, ประวตัิข้อมลูของบริษัทฯ, ลกัษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดคา่ตอบแทน
ส าหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ด าเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา 

3) หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
4) รายงานการประชมุคณะกรรมการย้อนหลงั 1 ปี และตารางก าหนดการประชมุส าหรับปี 
5) รายการเก่ียวโยงและรายการระหวา่งกนั 

(2) เลขานุการบริษัท หรือผู้ สอบบัญชีภายนอกหรือผู้ตรวจสอบภายในจะส่งหรือรายงานข้อมูลเก่ียวกับการปรับปรุง
กฎหมายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาด้านกฎระเบียบเก่ียวกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือ
การปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท โดยสง่แจ้งทางอีเมลหรือรายงานตอ่คณะกรรมการเมื่อมีการประชมุ 

(3) นอกจากนี ้คณะกรรมการควรมีการประเมินและก าหนดความต้องการการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเก่ียวกับกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องและแนวทางปฏิบตัิที่ส าคญัในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแจ้งความต้องการเพื่อขอฝึกอบรม
ให้ฝ่ายบริหารทราบ เพื่อท าการจดัสรรงบประมาณ 

  10.   การประเม   ลการปฏ  ัต งา  
          คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา 

เพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพให้ดียิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและ
อปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสทิธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการท างาน
แบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีทั ง้แบบรายคณะและ
รายบคุคล ซึ่งภายหลงัที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าสง่แบบประเมินกลบัมายงัเลขานกุาร
บริษัท เพื่อรวบรวมจดัท าสรุปผลรายงานตอ่ที่ประชมุ 

 
  11. การเป  เ ยข้ ม ล 
 คณะกรรมการบริษัท ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท ทัง้ที่ เก่ียวกบัทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน 

ให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ และทนัเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
และเป็นไปตามข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงตามแนวางปฏิบตัิที่
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ได้ก าหนดตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยเคร่งครัด 
  12. การมีส่ว ไ ้เสียข งกรรมการและแ ว างการ  ุมัต การ  ารายการระ ว่างกั   ร  การ  า ุรกรรมกั  ุคคล

 ร    ต  ุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง 
 คณะกรรมการก าหนดแนวทางการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั หรือการท าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลซึง่มี

ความเก่ียวโยงโดยมีนโยบายดงันี ้
1) การท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะที่บุคคลทัว่ไปจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการอนมุตัิไว้แล้ว 

2) การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกร
รมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่น
ผู้สอบบญัชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านกังานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่
กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าวอีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องดแูลให้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อบงัคบัประกาศค าสัง่
หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

3) ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญังดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมส าหรับวาระที่มีการ
พิจารณารายการระหวา่งกนัหรือรายการเก่ียวโยงเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

 
13. การป้ งกั การใ ้ข้ ม ลภายใ  

คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมีแนวทางทาง
ดแูลกรรมการผู้บริหาร และพนกังานในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนดงันี  ้
1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผย

หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์ตอนแทนหรือไมก็่ตาม 

2) ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือกา รเงินที่เป็นระดับ
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
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บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องจะต้องระงบัการซือ้ และ/หรือ การขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมลูขา่วสารที่
เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูภายในดงักลา่วตอ่
สาธารณชนแล้ว 

4) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่บคุคลดงักลา่ว รวมถึงคูส่มรสและ
ของบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานกุารบริษัท โดยให้จดัท าและน าสง่ภายใน 30 วนัท าการภายหลัง
เข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกครัง้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 1 วันก่อนมีการซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ หรือภายใน 3 วนัท าการ ตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมทัง้จดัสง่
ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ที่ฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินยั และ/ 
หรือถกูลงโทษตามกฎหมาย แล้วแตก่รณี โดยค านงึถึงเจตนาในการกระท าและความรุนแรงของความผิดดงักลา่ว 

 
  14. การ   ว กฎ ตัรคณะกรรมการ 

กฎบตัรของคณะกรรมการจะต้องได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปีหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้
มัน่ใจวา่มีสว่นเก่ียวข้องในการช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัของ บริษัท 
ที่อาจเกิดขึน้เป็นครัง้คราวและเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบ 

 
 
กฎบตัิคณะกรรมการบริษัท ฉบบันี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 โดยก าหนดให้กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

 
        วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 

 

                                                                นายศรภีพ สารสาส 

                                                                            ประธานคณะกรรมการ 

                         แ              
         ข           . . .                         ณ                     

1 CS20180801 -           ณ                        4/2561        14         2561 
2 CS20180801 14  ฤ        2561           ณ                        5/2561 
    
    

 


