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บทน าบทน า  
 

คณะกรรมการบรษิัท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ยดึมัน่ในการปฏบิตัิหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบในการก ากบัดูแลการบรหิารจดัการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

(Fiduciary Duty) ซึง่กรรมการแต่ละท่านยึดมัน่และด ารงตนในการปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care)  

2. การปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และผูถ้ือหุ้น (Duty of 

Loyalty)  

3. การปฏบิตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ (Duty 

of Obedience)  

4. การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้อยู่บนหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อสร้างมูลค่า ผลตอบแทน 

และประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

อนึ่ง กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท (“กฎบตัรฯ”) นี้ ได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั

เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2557 โดยคณะกรรมการบรษิทัไดท้บทวนและแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

บรษิทัฯ ตลอดจนการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อยู่เสมอ 

กฎบตัรฯ ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมินี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2562 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างของคณะกรรมการโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทับริษทั  
 

1. คณะกรรมการบรษิทัจะประกอบดว้ยกรรมการในจ านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดและกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของ

บรษิัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่น 

ที่อยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการของบรษิัทฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ   

2. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกตัง้ประธานกรรมการขึน้จากบรรดากรรมการเอง ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรษิัทเป็น

ผู ้พจิารณาแต่งตัง้ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูอ้ านวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และผูอ้ านวยการใหญ่ ตามการสรรหาของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน โดยให้กรรมการผู ้อ านวยการใหญ่รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและการ

ด าเนินงานอนัเป็นกจิวตัรประจ าวนัของบรษิทัฯ และขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ โครงสรา้ง หน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการบรหิาร 

3. คณะกรรมการบรษิทัจะประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่จะต้องไม่น้อย

กว่า 3 คน  

4. กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระมสีทิธไิดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อกีได้   
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บทบาทและหน้าทีข่องประธานกบทบาทและหน้าทีข่องประธานกรรมการรรมการ  
 

1. ประธานกรรมการในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการก ากบัดูแล 

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

วฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิัท ให้ประธาน

กรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทแต่ละครัง้ ให้ส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชน์ของบรษิัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอีื่นและ

ก าหนดวนัประชุมให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้โดยให้ส่งค าบอกกล่าวนัน้ โดยให้คนน าไปส่งถึงกรรมการแต่ละคนหรือ 

ส่งทางโทรสารถึงกรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ในค าบอกกล่าวนัน้ ให้ระบุสถานที่ วนัเวลา และสภาพแห่ง

กิจการที่ประชุมปรึกษาหารือกนันัน้ด้วย นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องจดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพยีงพอเพื่อใหฝ่้ายบรหิารสามารถชีแ้จงรายละเอยีดไดอ้ย่างครบถว้น และใหก้รรมการสามารถอภปิรายประเดน็

ส าคญัไดอ้ย่างรอบคอบ ตลอดจนใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจไดอ้ย่างอสิระ 

3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนัใน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. เป็นประธานในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ

ระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้และเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
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ระเระเบียบการประชุมคณะกรรมการบียบการประชุมคณะกรรมการบริษทับริษทั  
 

1. คณะกรรมการบรษิัทจะต้องจดัให้มกีารประชุมของคณะกรรมการบรษิัทมากกว่า 6 ครัง้ ในหนึ่งปีบญัช ีโดย

ก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น  ทัง้นี้ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมหลกัของคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าร่วมกบั

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

2. องคป์ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยจ านวนกรรมการผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งเขา้ประชุม

ดว้ยตนเองจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลอืก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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คณุสมบติัคณุสมบติัของของกรรมการกรรมการบริษทับริษทั  
 

1. เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายอนัเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนมี

คุณสมบตัิถูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

ของบรษิทัฯ  

2. มคีวามเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงั มคีวามซื่อสตัย ์สามารถทุ่มเทในการท างานใหก้บั

บรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่

3. มปีระวตัิการท างานที่ด ีไม่ประกอบกจิการหรอืเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดั  

ความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทมหาชนอื่นที่ประกอบกจิการ

อนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นทราบ

ก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

4. กรรมการอสิระมคีุณสมบตัิตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิัทฯ และกรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัิเพิม่เติม

เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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หน้าที ่หน้าทีแ่ละและความรบัผิดชอบความรบัผิดชอบของของคณะคณะกรรมการบริษทักรรมการบริษทั  
 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

ความซื่อสตัย์ สุจรติ ความรบัผดิชอบ และความระมดัระวงัเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็น

ส าคญั 

2. ก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายการด าเนินงานทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั

เงนิของบรษิทัฯ และก ากบั ตดิตาม และดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด

ไว้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่าง

ยัง่ยนื โดยให้พจิารณา ทบทวน และก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปีทัง้ (1) ระยะสัน้ส าหรบั 1 ปี และ (2) ระยะกลางถงึระยะยาวส าหรบั 3-5 ปี 

ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจไปปฏิบตัิ และทบทวนกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัฯ ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา เพื่อก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิส าหรบัปีบญัชถีดัไป 

3. ก าหนด แผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาและทบทวนผลงานและผลประกอบการ

ประจ าเดอืนและประจ าไตรมาสของบรษิัทฯ เทยีบกบัแผนงานและงบประมาณ และพจิารณาแนวโน้มในช่วง

ถดัไป 

4. ก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานทุกระดบั ตลอดจนก ากบัดูแลใหม้รีะบบกลไกการจ่าย

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้แูลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. ด าเนินการให้ฝ่ายบรหิารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมถึง

ตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิ ตลอดจนจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ดแีละมคีวาม

เพยีงพอเหมาะสม 

6. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน  การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินการใด ๆ ที่

กฎหมายก าหนด เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

7. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

8. ดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

9. พจิารณาเรื่องต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ  อย่างเป็น

ธรรม โดยกรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบับรษิทัฯ หรอืถือ

หุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรอืบริษัทย่อย ทัง้นี้ ส าหรบัรายการที่ท ากบักรรมการหรือบุคคลที่อาจม ี
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ความขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารท ารายการในเรื่องนัน้ 

10. ก ากบัดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมถึงส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้

พนักงานทุกระดบัยดึมัน่และปฏิบตัิหน้าที่อย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม และทบทวนนโยบายการก ากบัดูแล

กจิการและคู่มอืจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี และประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว

เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11. ก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนและประเมนิความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการ

บรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ และตดิตามดแูลใหม้กีารน านโยบายการบรหิารความเสีย่งองคก์รและระบบการ

ควบคุมภายในไปปฏบิตัจิรงิเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล 

12. ก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ตลอดจนดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 

13. รายงานความรบัผดิชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีใน

รายงานประจ าปีและครอบคลุมเรื่องที่มนีัยส าคญัตามนโยบายเรื่องขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบักรรมการบรษิัทจด

ทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ 

ทนัเวลา โดยใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

บรษิัทได้ การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้

กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มสีว่นได้

เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

15. ประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทประจ าปี ทัง้ในรูปแบบการประเมินของทัง้คณะ และเป็น

รายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนทบทวนหน้าที่

และความรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

16. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยตดิตามดูแลระบบบรหิารจดัการ และระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายที่ก าหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและ

ทบทวนหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

17. พจิารณามอบหมายอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการให้แก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อแบ่งแยก

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน ตลอดจนก ากบัดแูลและ

ตดิตามใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการและปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่

ดงักล่าว รวมถงึประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรกัษาความสมดุลในการบรหิาร

จดัการ เสรมิสรา้งอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน  
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18. ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งองคก์ร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษา (Advisory 

Board) ซึง่จะประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน า

ทีเ่ป็นประโยชน์ในเรื่องเกีย่วกบักจิการของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม ความเหน็หรอืค าแนะน าโดย

คณะกรรมการที่ปรกึษานัน้ เป็นการให้ความเหน็และค าแนะน าจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นฝ่ายบรหิารจดัการของ

บรษิทัฯ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดป้ระโยชน์จากมุมมองเพิม่เตมิของบุคคลภายนอก โดยค าปรกึษา ความเหน็ หรอื

ค าแนะน าดงักล่าวนัน้ จะไม่มผีลผกูพนัทางกฎหมายต่อบรษิทัฯ 

19. จดัท าและทบทวนแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อก าหนดกระบวนการสบืทอดต าแหน่งของ

ประธานคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสงู

อื่น ๆ  

20. จดัใหม้เีลขานุการบรษิทัเพื่อดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 
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การการแต่งตัง้แต่งตัง้และถอดถอนกรรมการและถอดถอนกรรมการบริษทับริษทั  
 

การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิัทจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดอยู่ในกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบับรษิทั ซึง่สรุปไดด้งันี้ 

1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดใน

คณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย

จ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการผูพ้น้จากต าแหน่งมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ไดอ้กี 

2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มสีทิธแิต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

 ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

 บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู ้เป็นประธานเป็น  

ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก 

 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เหลอือยู่ เลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 

5. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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การพฒันาการพฒันาความรู้ความรู้ความสามารถความสามารถกรรมการกรรมการ  
และและบรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาล  

 

1. บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหก้รรมการใหม่ที่เขา้รบัต าแหน่งในคณะกรรมการบรษิัทเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบ

เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทัง้ขอ้มลูอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองและเพยีงพอ โดยสนับสนุนให้

กรรมการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตร หรอืกิจกรรมสมัมนาต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการ 

3. บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยรอ้ยละ 

75 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดในรอบปีบญัช ีเว้นแต่ในกรณีมเีหตุอนัจ าเป็นหรอืสมควรซึ่งท าใหไ้ม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

4. บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในกรณีมเีหตุอนัจ าเป็นหรอื

สมควรซึง่ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

5. บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหม้กีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 5 

วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการประชุม 

6. บรษิัทฯ มนีโยบายก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดไ้ม่

เกนิ 5 บรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาและปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7. นอกจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปีแลว้ บรษิทัฯ สง่เสรมิใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทจดัให้มทีี่ปรกึษาภายนอกทีเ่ป็นอสิระท าการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของตนอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อ

เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

8. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกนั นับจากวนัแรกที่เข้าด ารง

ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด ารงต าแหน่งต่อไปได้ โดยใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความเป็นอสิระของกรรมการอสิระดงักล่าว 
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