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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรของบริษัท ในฐำนะผูน้ ำในกำรกำหนด กลยุทธ์
นโยบำยกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำคัญ มอบหมำย และติดตำมกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยและฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืน เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และเป็ นธรรมต่อผูท้ ่ีเกี่ยวข้องภำยใต้หลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
เป็ นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมกำรบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต

2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
2.1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้จัด ให้มี จ ำนวนกรรมกำรที่ เ หมำะสมกั บ ขนำดของกิ จ กำรของบริ ษั ท โดย
ประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คนซึ่งได้รบั แต่งตัง้ และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรไม่นอ้ ย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถ่ินฐำนอยู่ในรำชอำณำจักร
2.2. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระ (Independent Director) อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ และมีจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน
2.3. กรรมกำรบริษัท อำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2.4. คณะกรรมกำรบริษัท เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้ และ
ให้มีกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ
กำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม
2.5. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
กระบวนกำรคัด เลื อ กผู้ดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรบริษัท จะด ำเนิ น กำรโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ ำ ตอบแทน ทั้ ง นี ้ จะต้อ งมี ค วำมโปร่ ง ใสและชัด เจน โดยกำรพิ จ ำรณำจะต้อ งมี ป ระวัติ ก ำรศึ ก ษำและ
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)

3. คุณสมบัติ
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
3.1. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
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ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลั กทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบั
ควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์กำหนด
3.2. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้
3.3. มีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์ และมีควำมอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.4. มีควำมรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร และสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท
ได้อย่ำงเต็มที่ ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders)
3.5. ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ตลอดจนแนวทำงกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
3.6. กรรมกำรบริษัทสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ทงั้ นีใ้ นกำรเป็ นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่
เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทและต้องเป็ นไปตำมแนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
3.7. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกั นและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท และ
บริษัทย่อย หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.8. กรรมกำรอิสระต้องไม่ทำหน้ำที่บริหำร เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม เป็ นบุคคล
ซึ่ง สำมำรถดูแ ลผลประโยชน์ของผู้ถือ หุ้นทุกรำยได้เท่ ำเที ยมกันเพื่อ ป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เป็ นผูซ้ ่ึงไม่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้มีขอ้ จำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
3.9. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนและข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อีกทัง้ มีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด

4. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
4.1 กรรมกำรบริษัท มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
4.2 เมื่อครบกำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรบริษัท อำจได้รบั พิจำรณำเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรบริษัทต่อไปได้
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4.3 ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี กรรมกำรบริษัทต้องหมุนเวียนออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรบริษัททัง้ หมด โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งก่อน ถ้ำจำนวน
กรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และ
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รบั เลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมำะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4.4 นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมข้อ 3.1 กรรมกำรบริษัท จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
4.4.1 ตำย
4.4.2 ลำออก
4.4.3 ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะเป็ นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษั ท มหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ กฎหมำยอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
4.4.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4.4.5 ศำลมีคำสั่งให้ออกจำกตำแหน่ง
4.5 กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท
4.6 ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำร
แทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลือของกรรมกำรที่ตนแทน

5. ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
5.1 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง (duty of care) และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต (duty of loyalty)
และดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
5.2 มีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิ จ
ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรห้ำมจ่ำยสินบน หรือกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอรัปชั่น
5.3 จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีท่ีเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และกำรปรับใช้นโยบำยดังกล่ำว
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็ นธรรม
5.4 กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ รวมถึงเป้ำหมำยหลักของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อควำมยั่งยืน
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รวมทั้งพิจำรณำอนุมัตินโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ ำย
จัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
5.5 กำกับดูแลให้กำรจัดทำกลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำนประจำปี และงบประมำณประจำปี ของบริษัทและบริษัท
ย่ อ ย สอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ ำ หมำยหลัก ของบริ ษั ท และสนับ สนุ น ให้มี ก ำรจัด ท ำหรื อ ทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ทำงธุรกิจในระยะเวลำปำนกลำง 3-5 ปี รวมทัง้ สนับสนุนกำรนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย รวมทัง้ กำกับดูแลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.6 กำกับดูแลให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและควบคุม (Monitoring and Supervision) กำรบริหำร และกำรจัดกำร
ของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.7 ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน
และควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนงำนทำงธุรกิจ
และงบประมำณที่เกี่ยวข้อง
5.8 จัดให้มีกำรทำงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีเพื่อนำเสนอต่ อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
5.9 จัดให้มีกำรทำรำยงำนประจำปี ของบริษัทและรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและจัดให้มีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรวม
ของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี ท่ีผ่ำนมำและ
นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
5.10 จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษัท
5.11 พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ เข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรคนใหม่แทนกรรมกำรคนเดิม ในกรณีท่ีตำแหน่ง กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
หรือนำเสนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ ในกรณีท่ีออกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ทัง้ นี ้ ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
5.12 พิจำรณำ แต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทตำมควำมเหมำะสม และพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรชุดย่อย
5.13 พิจำรณำ กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
5.14 พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทย่อยในจำนวนอย่ำงน้อยตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อย และมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
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ผูบ้ ริหำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งรวมถึงกำรกำหนดกรอบอำนำจในกำรใช้ดุล พินิจที่ชัดเจนให้กำร
ออกเสี ย งในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษั ท ย่ อ ย ในเรื่ อ งส ำคัญ ซึ่ ง จะต้อ งได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทก่อน เพื่อให้มีกำรควบคุมกำรบริหำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัทและกำรทำรำยกำร
ต่ำง ๆ ให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึง กำรเปิ ดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
5.15 คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถมอบอำนำจ และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้
โดยกำรมอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจช่วงดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบ
อำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบริษัท
กำหนดไว้
5.16 กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจหรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถพิ จ ำรณำและอนุมัติ ร ำยกำรที่ ตนหรื อ บุค คลที่ อ ำจมีค วำมขัด แย้งอำจมี ส่วนได้เสี ย หรื อ อำจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นกำร
อนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
อนุมัติไว้ และเป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/
หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
5.17 พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
5.18 พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ท่ีจำเป็ นเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทัง้ กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำร
บริษัท
5.19 พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ง ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรกลุ่ ม และประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรด้ำ นกำรเงิ น ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำนำเสนอ รวมทั้งประเมินผลกำรทำงำนและกำหนด
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนกำรเงิน
5.20 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและกำรเสนอรำยชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำและอนุมตั ิ
5.21 ดำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงำนทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและกำรสอบทำนบัญชีท่นี ่ำเชื่อถือ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ
5.22 พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) และกำรควบคุมภำยใน (Internal
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Control) ที่เหมำะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กรและกำกับดูแลให้
มี ก ระบวนกำรในกำรบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยอย่ ำ ง
เหมำะสม รวมถึงกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน
5.23 พิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย กับบุ คคลที่เกี่ ยวโยงกัน ตำมที่
กำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และพิจำรณำ
อนุมตั ิหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มี เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในกำรเข้ำทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และ
บริษัทย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบกำรดำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรมี
อำนำจดำเนินกำรธุรกรรมดังกล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
5.24 กำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทและ บริษัทย่อยให้เป็ นไปตำม
นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัท กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.25 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวถัดไป
5.26 ดูแลให้บริษัทเผยแพร่ขอ้ มูลที่เหมำะสมและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย บุคคลผูม้ ีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสมและตรงต่อเวลำ
5.27 ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจำเป็ น เพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม
5.28 ดู แ ลให้บ ริ ษั ท มี น โยบำยและแนวทำงที่ ชัด เจนในกำรรับ ข้อ ร้อ งเรี ย นและในกรณี มี ก ำรชี ้เ บำะแส
(Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง และสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ ละ
ช่วงเวลำ
5.29 ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรของบริษัทจัดให้มีหน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบงำนลงทุนสัมพันธ์ท่ที ำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรกับผู้
ถือหุน้ แต่ละกลุ่ม รวมทัง้ ผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ได้อย่ำงเหมำะสม
5.30 สอบทำนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

6. กำรประชุม
6.1 คณะกรรมกำรบริษัทควรประกำศกำหนดตำรำงประชุมล่วงหน้ำให้กรรมกำรและผูเ้ กี่ยวข้องทรำบ โดยมีกำร
ประชุมวำระปกติอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ ทัง้ นีอ้ ำจมีกำรประชุมในวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น โดยมี
กำรกำหนดวำระไว้ล่วงหน้ำและมีกำรแบ่งหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน อำทิ เรื่องเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ เพื่อพิจำรณำ
6.2 คณะกรรมกำรบริษัท มีน โยบำยส่ งเสริมให้ก รรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีกำร
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เปิ ดเผยจำนวนครัง้ ของกำรประชุมและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคนไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริษัท
6.3 ในกำรเรียกประชุมกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหน้ำก่อนเข้ำประชุม เว้นแต่เป็ นกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนัน้ ได้
6.4 ประธำนกรรมกำรบริษัททำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม ในกำรประชุมแต่ละครำวประธำนที่ประชุมจะเปิ ด
โอกำสให้กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และมีกำรจัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ ในกรณี ท่ีมีกรรมกำรท่ำนใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ กรรมกำรจะแจ้งต่อที่
ประชุมเพื่อรับทรำบ และจะต้องไม่เข้ำร่วมในกำรแสดงควำมเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
6.5 ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นผูก้ ล่ำวสรุป
ประเด็ น สำคัญ ของวำระกำรประชุม เพื่ อ กำรพิ จ ำรณำของกรรมกำร พร้อ มทั้ง สนับ สนุน และเปิ ด โอกำสให้
กรรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมเห็น เพื่อประมวลควำมคิดเห็นและสรุปเป็ นมติท่ปี ระชุม
6.6 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรบริษัทจะกำหนดให้กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมและ
ดำเนินกำรใด ๆ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด
กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ ในกำรนี ้ เลขำนุกำรบริษัทต้องจัดเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็ น
หลักฐำนด้วย โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
6.7 ในกำรพิจำรณำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมกำรมีสิทธิข อดูหรือตรวจเอกสำรที่เกี่ยวข้องและขอให้ฝ่ำยจัดกำรที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมชีแ้ จงข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสำมำรถขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำ
ภำยนอกได้
6.8 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
บริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณี ท่ีมีรองประธำนกรรมกำรบริษัทอยู่ ให้รองประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นประธำนในที่
ประชุม แต่ถำ้ ไม่มีรองประธำนกรรมกำรบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้
กรรมกำรบริษัทซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธำนในที่ประชุม
6.9 กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสทิ ธิ
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ ำกันให้ประธำนในที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ ำด และหำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติ
ดังกล่ำว ให้บนั ทึกคำคัดค้ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุม
6.10 เลขำนุกำรบริษัททำหน้ำที่ในกำรจดบันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำร และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ประสำนงำน

หน้ำ 7

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
กับผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนุมัติในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ทัง้ นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 เป็ นต้นไป
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