กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน)

ทบทวนและปรับปรุ งล่ าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ข้ อ 1

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) ถือว่ามีฐานะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึง
มีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการโดยจะต้ องคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท
รวมทังก
้ ากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกากับดูแลเรื่ องการ
บริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้ อ 2

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท

(ก)

คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้ รับเลือกตังจากที
้
่ประชุมทาหน้ าที่
บริ ห ารงานของบริ ษั ท และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ จะต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร และจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด

(ข)

คณะกรรมการเป็ นผู้เลือกตังประธานคณะกรรมการ
้

(ค)

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน

(ง)

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารต่อกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ จะทาให้ เกิดการถ่วงดุลระหว่างการกากับและการบริ หารงาน

(จ)

คณะกรรมการบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทัง้ นี ้ กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระมีสิทธิ ได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้ อนึ่ง การเสนอหรื อแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัท จะ
พิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนันๆ
้ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ มี
ความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น

ข้ อ 3

บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการ

(ก)

ประธานคณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบในการกากับดูแล และติดตามการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร เพื่อให้ บรรลุตาม
ขอบเขตหน้ าที่และวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแผนการบริ หารงานต่างๆ ที่
วางไว้

(ข)

ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อนึ่ง ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบบริ ษัทนัน้
กาหนดให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ ให้ ส่งคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน และในคาบอกกล่าวนันให้
้ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมดด้ วย
(ค)

ประธานคณะกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และกรณีที่การลงมติในที่ประชุมมี
คะนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

(ง)

ประธานคณะกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และทาหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้
ดาเนินไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท และระเบียบที่กาหนดไว้ ตลอดจนเป็ นผู้ออกเสียงชีข้ าดในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

(จ)

ประธานคณะกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด

ข้ อ 4

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

(ก)

กรรมการบริ ษัท เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและทาหน้ าที่กรรมการให้ แก่บริ ษัทได้

(ข)

ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

(ค)

กรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง)

กรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์เท่ากับข้ อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี ้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นีใ้ ห้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย

(2)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท

(3)

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

(4)

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วย
การรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระ

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ

(7)

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่

ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย

ข้ อ 5

(9)

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

(10)

ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อยบริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท รวมทังก
้ ากับดูแลให้ ฝ่าย
จัดการดาเนินกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกากับดูแลเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งและระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ กาหนดและแยกบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ
ฝ่ ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจน อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีการ
บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ขององค์กรเพื่อให้ การบริ ห ารงาน
เป็ นไปอย่างเต็มประสิทธิ ภาพ จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมทางธุรกิ จของบริ ษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท
รวมทัง้ หน้ าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กาหนดไว้ ในประกาศ ข้ อกาหนด พระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลบริ ษัท เช่น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
(1)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท

(2)

ไม่ประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการในนิติบคุ คลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

(3)

ต้ องพิจารณาเรื่ องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มของบริ ษั ทอย่าง
เป็ นธรรม โดยต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริ ษัท หรื อถือหุ้น
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท อนึง่ สาหรับรายการที่ทาระหว่างกรรมการ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมี

ส่วนได้ เสีย หรื อขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการทารายการในครัง้ นัน้
(4)

กาหนดและแต่งตังประธานกรรมการ
้
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท เพื่อช่วยดูแลระบบบริ หารและ
ระบบควบคุมภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

(5)

มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท

(6)

กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัทฯ และกากับ ติดตาม และดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินกล
ยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกากับดูแลเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ กาหนดและแยกบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ และระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจน

(7)

ติดตาม และดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา เพื่อกาหนดกล
ยุทธิ์ในการดาเนินธุรกิจสาหรับปี บญ
ั ชีถดั ไป

(8)

ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท

(9)

พิจารณาอนุมตั ิการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินการใดๆที่
กฎหมายกาหนด เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(10)

พิจารณา และ/หรื อให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้ อกาหนด และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ

(11)

ดาเนินการให้ ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจน
ดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

(12)

กาหนดนโยบายและกรอบบริ หารความเสีย่ ง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบบริ หารความ
เสีย่ งอย่างสม่าเสมอ และดูแลให้ การนานโยบายบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในไปปฏิบตั ิจริ ง

(13)

ทบทวนแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกาหนดกระบวนการสืบทอดตาแหน่งของประธาน
คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆในองค์กร

(14)

จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อดูแ ลให้ คณะกรรมการละบริ ษั ทปฏิบัติ หน้ า ที่ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ

ข้ อ 6

การแต่ งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทมีวาระการดารงตาแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนี ้

ข้ อ 7

(1)

ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะ
ออกตามวาระนี ้อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้

(2)

นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ


ตาย



ลาออก



ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก



ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

(3)

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 เข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวต่อไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน

(4)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัท
(ก)

คณะกรรมการบริ ษัทจะมีการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยทุกสามเดือนต่อครัง้ และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีกาหนดการประชุมล่วงหน้ า มีการกาหนดวาระการประชุม
ที่ ชั ด เจน และมี ก ารน าส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ าตามข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมี

กรรมการเข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุม และมีการลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รวมทัง้ ได้ มี
การบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากกรรมการ
พร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
(ข)

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะเป็ นองค์ประชุม

(ค)

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

(ง)

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก

(จ)

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด

ข้ อ 8 การพัฒนาความรู้ความสามารถกรรมการและบรรษัทภิบาล
 บริ ษั ท ฯ มี น โยบายส่ง เสริ ม ให้ ก รรมการพัฒ นาความรู้ ความสามารถอย่า งต่อ เนื่ อ งและเพี ย งพอ โดย
สนับสนุนให้ กรรมการเข้ า ฝึ กอบรมหลัก สูต ร หรื อกิ จกรรมสัมนาต่างๆ ที่เป็ ฯการเพิ่มพูนความรู้ ในการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการ
 บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยร้ อยละ
75 ของการประชุมคณะกรรมการทังหมดในรอบปี
้
บญ
ั ชี เว้ นแต่ ในกรณีมีเหตุจาเป็ นหรื อสมควรซึง่ ทาให้ ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
 บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีมีเหตุอนั จาเป็ นหรื อ
สมควรซึง่ ทาให้ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ข้ อ 9

การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี

