บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง และให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกระดับของ บริ ษทั ซาบี น่า จํากัด (มหาชน) รวมทั้งบริ ษทั ย่อย
รับทราบและถือปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั
1) วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิ ศทางธุ รกิ จ ของบริ ษทั
ตลอดจนกํากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ที่ประกาศไว้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้า ความมัน่ คงของบริ ษทั และเพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผู ้
ลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดนโยบาย
ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแนวทางที่กรรมการบริ ษทั พึงใช้ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ไว้ ดังนี้
1.กําหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิ จ ทิ ศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ท างธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท เพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั จะ
ดําเนินงานไปในทิศทางที่เป็ นประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
2. ติดตามการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ หาร ตรวจสอบ ถ่วงดุ ล และรับผิดชอบผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้
3. มีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมี
รายละเอียดที่สาํ คัญแสดงไว้ในเรื่ อง บทบาท อํานาจ หน้าที่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
2) องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย กรรมการของ
บริ ษทั จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
2. โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย1 ใน3 ของกรรมการทั้งหมด
แต่ ต ้อ งไม่ น้อ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิ สระมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
4. การเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่ งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริ ษทั โดยดําเนิ นการผ่านกระบวนการในการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

3) คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน
การทํางานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์หรื อตลาดหลักทรั พย์หรื อตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯจากผูถ้ ือหุ ้น ตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
2. มีความรู ้ ทักษะ หรื อประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรื อด้านการเงินการบัญชี การบริ หาร หรื ออื่นๆที่
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทาํ งานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที่สาํ คัญๆและในการทําหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณี จาํ เป็ นหรื อมี
เหตุสุดวิสยั
4. เป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่ อาจจะมีการกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรื อตาม
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. โดยให้บริ ษทั ได้ กําหนดนิ ยามของ “กรรมการ
อิสระ” ว่าจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ต ร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อไม่เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์

5.

6.

7.
8.

ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งและไม่เ ป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่กรรมการซึ่ ง ไม่ใช่ กรรมการอิ สระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ ้นส่ ว น
ผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นหรื อไม่เคยเป็ นผูบ้ ริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฏหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ก รรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ หุ ้น ส่ ว นผูจ้ ัดการของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

4) วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง
ในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งในกรณี ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(5) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ในกรณี ที่
ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5).ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1.) บริ หารจัดการบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ
2.) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริ หาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนิ นการ ได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั การขาย หรื อ
โอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้อ หรื อรับโอนกิจการของ
บริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลหรื อนิ ติบุคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั ฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ
หรื อข้อบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อและขายสิ นทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด
3.) คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ง กรรมการและ/หรื อผู ้บ ริ หารจํา นวนหนึ่ งตามที่ เ ห็ น สมควร ให้ เ ป็ น
คณะกรรมการบริ ห าร โดยให้ มี อ ํา นาจหน้า ที่ บ ริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ฯ ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งกรรมการบริ หารคนหนึ่ งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร
4.) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การหรื อมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจดังกล่าวได้ ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบ
อํานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลอื่นทําหน้าที่แทนในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามปกติธุรกิ จ
การมอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่มีกรรมการอิสระหรื อ

กรรมการที่ เ ป็ นกรรมการตรวจสอบเข้าร่ ว มประชุ ม และหากกรรมการอิ ส ระหรื อ กรรมการที่ เ ป็ น
กรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจนั้น ต้องบันทึ กความเห็ นชอบของกรรมการดังกล่าวใน
รายงานการประชุมให้ชดั เจน ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ ทาํ ให้
ผูร้ ับมอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด (ตามข้อ บัง คับ บริ ษัท ฯ และตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด) กับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ น
การอนุมตั ิรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทัว่ ไป
5.) พิจารณาอนุมตั ิในการนําสิ นทรัพย์หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อไปเป็ นประกัน หรื อเข้า
คํ้าประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริ ษทั ฯ
6.) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่ วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ
7.) พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจภายในบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ ผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้
เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบ
อํานาจ ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้น
6). การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิ่มเติ มตามความจําเป็ น โดยมี การกําหนดตารางการประชุ มล่วงหน้าเป็ นรายปี และมี การกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่ชดั เจน
2. ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หารจะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบกําหนดวาระ
การประชุม
3. เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่จดั ส่ งเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วน
เพียงพอให้คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึ กษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
4. ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานในที่ ประชุม มีหน้าที่ ดูและจัดสรรเวลา และ เปิ ดโอกาสให้
กรรมการทุ กท่านแสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุ มได้เชิ ญผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องเข้าร่ วม
ประชุม เพื่อชี้แจ้งข้อมูลหรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในฐานะผูเ้ กี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. การลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระให้ใ ช้เ สี ย งข้า งมาก นอกจากนี้ ในการลงมติ แต่ ล ะวาระของการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
6. เลขานุการบริ ษทั ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา

7). องค์ ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการบริ ษทั มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึ งจะนับเป็ นองค์ประชุมได้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฎิ บัติหน้าที่ ได้ในกรณี ที่มีรอง
ประธานกรรมการบริ ษทั อยูใ่ ห้รองประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานแทนในที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริ ษทั ซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการบริ ษทั คนหนึ่ งซึ่ งมาประชุม
เป็ นประธานในที่ ประชุม การลงคะแนนเลือกกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานในที่ ประชุมให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของ
กรรมการที่มาประชุม
กรรมการบริ ษทั คนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ์
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมชี้ขาด
9) การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลคณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีข้ ึนทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนําไปใช้
เพื่อการปรับปรุ งการปฎิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทํางานของคณะกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค์
อนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

…............................................
(นายบุญชัย ปั ณฑุรอัมพร)
ประธานกรรมการบริ หาร

…............................................
(นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

