กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพือให้ การกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท (“คณะกรรมการ”) เป็ นไปตามกฏหมาย ระเบียบ และ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง ซึงคณะกรรมการจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบและมาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง+
2.1 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
;
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
;
ต้ องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
2.2 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหนึงหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง หรื อหลาย
คน หรื อบุคคลอืนใดปฎิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้
2.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือให้ มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ
มีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
2.4 การแต่งตังกรรมการบริ
;
ษัทให้ เป็ นไปตามกฏหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้ อง โดยจะต้ องดําเนินการด้ วย
ความโปร่งใสและชัดเจน
1) กรณี ทีมีกรรมการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง; กรรมการโดย
บุคคลทีได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
; นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
;
ง; นัน; ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี ;ขาด
2) กรณี ที ตํ า แหน่ งกรรมการว่า งลงเนื องจากเหตุอื นนอกจากการครบวาระออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังบุ
; คคลซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฏหมายเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึง
ตนแทน ทังนี
; ; มติการแต่งตังบุ
; คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
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3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ได้ กระทําโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที
5) ไม่เคยถูกเปรี ยบเทียบปรับในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้ โดยทุจริ ต
3.2 กรรมการต้ องมีความรู้ สามารถ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีคณ
ุ ธรรมมีความซือสัตย์
และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะอุทิศให้ กบั การปฎิบตั ิหน้ าทีกรรมการอย่างเต็มที
3.3 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอืนได้ แต่ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการของ
บริ ษัท โดยกําหนดให้ กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
3.4 กรรมการต้ องไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการในกิจการอืน อันจะก่อให้ เกิดการบันทอน
ผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อเอื ;อประโยชน์ให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อืน
3.5 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษั ท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่
ว่าจะทําเพือประโยชน์ผ้ อู ืนเว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตัง;
3.6 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้ องไม่มี
ส่วนเกียวข้ องหรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการตัดสินใจของผู้บริ หาร ทังนี
; ; คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการมี
ดังนี ;
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
;
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
; ;ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
; ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อ ผู้
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง;
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
; ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีสมั พันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ท ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะ ทีอาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
; เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง;
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5)

6)

7)
8)

9)

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ;าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ;สินรวมถึงพฤติการณ์อืนทํานอง
เดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ;สินทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึงตังร้; อยละ 3 ของสินทรัพย์ที
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
; 20 ล้ านบาทขึ ;นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
; ; การคํานวณภาระหนี ;
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ;ดังกล่าวให้ นบั
รวมภาระหนี ;ทีเกิดขึ ;นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานัก
งานสอบบัญ ชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง;
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฏหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
; ; ในกรณีทีผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
; วย
เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง;
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตังขึ
; ;นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ น
ผู้เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที
ปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
;
ษัทอืน
ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีกบั กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งโดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะได้
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4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง; ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดถ้
;
าจํานวน
กรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่พอดี ให้ ออกจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
4.2 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
; จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
; นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
; ; กรรมการทีครบ
กําหนดวาระ อาจได้ รับการพิจารณาเลือกตังให้
; เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปได้
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมือ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษระต้ องห้ ามตามกฏหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกจากตําแหน่ง ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
5) ศาลมีคําสังให้ ออก
4.3 กรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
4.4 กรรมการอิส ระสามารถดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการติ ด ต่อกัน ได้ ไม่เกิ น 2 วาระ และสามารถต่อ วาระได้ โดยรวม
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้ วต้ องไม่เกิน 9 ปี เพือความเป็ นอิสระในการให้ ความเห็นและปฏิบตั ิหน้ าที
ในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษัท
ทัง; นี ; คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถพิ จารณาขยายระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่งของกรรมการอิ ส ระได้ ตามที
เห็นสมควร และในปี ทีกรรมการอิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชือกรรมการ
ดังกล่าวให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการกลั
;
บเข้ าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
5. หน้ าที1และความรับผิดชอบ
5.1 ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น (Duty of Obedience) ด้ ว ยความซื อสัต ย์ สุจ ริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัด ระวัง (Duty of
Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย ทุก กลุ่ม อย่ า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส เชื อถื อ ได้ ทัน เวลา และเท่ า เที ย มกัน (Duty of Disclosure) โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
5.2 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ทงในระยะสั
ั;
นและระยะยาว
;
รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจําปี ของ
บริ ษั ท โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษั ทอย่างต่อเนือง เพือให้ มนใจว่
ั
าการดําเนินงาน
เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาทีอาจเกิดขึ ;นได้ อย่างทันเวลา
5.3 พิจารณาอนุมตั ิรายการทีสําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ ตามทีกฏหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทกําหนดรวมถึงพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีมีวงเงินมากกว่า 100 ล้ านบาท
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5.4

5.5

5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15
5.16
5.17
5.18

กําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทังคุ
; ณสมบัติที
หลากหลายเพือให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
;
ดย่อยต่างๆ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจํ าเป็ น โดยมี การติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานของคณะกรรมการชุด ย่อยอย่า ง
สมําเสมอ
กรรมการทีเป็ นอิส ระควรใช้ ดุลยพิ นิ จอย่างเป็ นอิส ระในการพิ จ ารณากํ าหนดกลยุท ธ์ การบริ ห ารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตังกรรมการและการกํ
;
าหนดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทังพร้
; อมทีจะคัดค้ านการกระทํา
ของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอืน ในกรณีทีมีความเห็นขัดแย้ งในเรื องทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เชือถือได้ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน
จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึงสามารถประเมิน ติดตาม และบริ หาร
ความเสียงทีสําคัญได้
จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทปฎิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพือเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
จัดให้ มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และสนับสนุนให้ มีการสือสารไปสูท่ กุ คนในบริ ษัทให้ ได้ รับ
ทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
จัดให้ มีกระบวนการทีชัดเจนและโปร่งใสเกียวกับการทํารายการระหว่างกัน
จัดให้ มีกระบวนการทีชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมือพบหรื อมีข้อสงสัย
เกียวกับรายการหรื อการกระทํา ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการต้ องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
จัดให้ มีการกําหนดผลการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
จัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานทีสําคัญต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสมําเสมอ
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี รวมทังติ
; ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
พัฒ นาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนือง โดยเข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมหลักสูตรทีเกี ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที
กรรมการหรื อกิจกรรมใด ๆ ทีเป็ นการเพิมพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
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5.19 กํ ากับ ดูแ ลให้ มี ก ารจัด ทํ านโยบายและแนวปฏิ บัติด้ า นการต่อ ต้ านทุจริ ต คอร์ รัป ชัน ปฏิ บัติ ต ามนโยบายและ
มาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพือเป็ นแบบอย่างทีดีแก่บคุ คลากรของบริ ษัท
ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการสือสารทังภายในและภายนอกองค์
;
กรเพือให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง
5.20 กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ทีประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล
5.21 กํากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึงรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษา
ความลับ (Confidentiality) การรั กษาความน่าเชื อถื อ (Integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อ มูล (Availability)
รวมทังการจั
;
ดการข้ อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเกียวข้ องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
5.22 จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
5.23 สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกียวกับการดําเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างทีปรึ กษาภายนอกด้ วยค่าใช้ จ่าย
บริ ษัท
5.24 ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใดเกียวกับกิจการของบริ ษัทตามทีผู้ถือหุ้นมอบหมาย
6. บทบาทหน้ าที1ของประธานกรรมการ
6.1 กํากับ ติดตาม และดูแลให้ มนใจว่
ั า การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6.2 ดูแลให้ มนใจว่
ั า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีมีจริ ยธรรม และการกํากับดูแล
กิจการทีดี
6.3 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และมีมาตรการดูแลให้ เรื อง
ทีสําคัญและเป็ นไปตามอํานาจดําเนินการได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
6.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพือให้ ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื องและเพียงพอทีกรรมการบริ ษัทจะอภิปรายประเด็น
สําคัญอย่างรอบคอบโดยทัวกัน ตลอดจนส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัทมีดุลยพินิจทีรอบคอบ และให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระ
6.5 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
6.6 กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.7 กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริ ษัท
แต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง; โดยกําหนดวันประชุมล่วงหน้ าตลอดทัง; ปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจําเป็ น
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7.2
7.3

7.4

7.5

7.6
7.7
7.8

กรรมการอย่างน้ อย 2 คนขึน; ไป มีสิท ธิ ร้องขอให้ เรี ยกประชุม ทัง; นี ; ประธานกรรมการหรื อผู้ที ได้ รับมอบหมาย
จะต้ องกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีได้ รับการร้ องขอ
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั เวลา
สถานที และกิจการทีจะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี
จําเป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่า
นันก็
; ได้
การประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
;
งจะเป็ น
องค์ ประชุม ทัง; นี ;ประธานกรรมการจะทําหน้ าทีเป็ นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ น
ประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีข; าดของทีประชุมคณะกรรมการ ให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมมากขึ ;นอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชี ;ขาด ทังนี
; ;
กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในวาระใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน;
คณะกรรมการมีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลต่างๆ ทีเกียวข้ องของบริ ษัทมาให้ ความเห็นเข้ าร่ วม
ประชุม หรื อให้ ข้อมูลเพือประกอบการพิจารณา
กรรมการที ไม่เป็ นผู้บ ริ ห ารต้ อ งประชุม ร่ วมกัน โดยไม่มี ฝ่ ายจัด การเข้ าร่ ว ม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง; เพื อหารื อ
แลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้ องกับหน้ าทีความรับผิดชอบ
ให้ เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายทําหน้ าทีจดบันทึกการประชุม

8. การรายงาน
กรรมการต้ องรายงานผลการดําเนินงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้ อยตามทีกฏหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับทีเกียวข้ องกําหนด
ทังนี
; ; ให้ กฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฉบับนี ; มีผลตังแต่
; วนั ที 8 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
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