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1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบำทหน้ ำที่สำคัญ
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังก
้ ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่สำคัญ
ของกิจกำรเพื่อ สร้ ำงมูลค่ำให้ กบั องค์กร ภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและให้ องค์กรบรรลุเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของหลักบรรษัทภิบำลและควำมผิดชอบต่อ สังคม บริ ษัทฯ จึง
มุ่งเน้ นให้ กรรมกำรทุกท่ำนปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต และรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ตลอดจนกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อมเป็ นสำคัญ
ดังนัน้ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัทจึงมีวตั ถุประสงค์ให้ กรรมกำรเข้ ำใจบทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย และปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

2. องค์ ประกอบและกำรแต่ งตัง้ กรรมกำร
2.1
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด
2.2
คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรอิสระตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนดไว้
2.3
คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตั ้ง คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
กำหนดค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ ซึง่ คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ภำยใต้ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ที่กำหนด และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
และรับทรำบ
2.4
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ ษัทจะพิจำรณำตำม
เห็นสมควร อำจจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้
2.5
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนกรรมกำร จะต้ องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและกรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ (“กรรมกำรผู้จดั กำร”)
2.6
ข้ อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ ดงั นี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำมข้
ั้
อ 1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั ้งบุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
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3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตั ้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด

3. คุณสมบัติของกรรมกำร
3.1
กรรมกำรต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
3.2
กรรมกำรต้ องมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
3.3
กรรมกำรต้ องสำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
3.4
กรรมกำรต้ องมีควำมทุ่มเทและอุทิศเวลำให้ กบั งำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
3.5
กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ
เข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่นก็ตำม เว้ นแต่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ้ง
3.6
กรรมกำรต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลบริ ษัท ฯ และกรณีกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิส ระ
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริษัทฯ และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดด้ วย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ ำย)
3.7
กรรมกำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัท อื่น ที่จ ดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พ ย์ ได้ ไม่เกิ น 5 บริ ษั ท เพื่ อให้
กรรมกำรทุกคนปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรบริษัท

4. วำระของกรรมกำร
4.1 กรณีมีกำรเลือกตั ้งกรรมกำรให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับบริ ษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัท ฯ จะเลือกตั ้งอย่ำง
โปร่งใสและชัดเจนในกำรเลือกตั ้ง โดยพิจำรณำประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำรประกอบอำชีพ/วิชำชีพของบุคคลนัน้ รวมถึง
คุณสมบัติและกำรไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม โดยยึดถือควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นสำคัญ โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ
เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น
4.2 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทังหมด
้
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้ องออก
จำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้ องออกในวำระนี ้อำจเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ อีก ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนนันให้
้ จบั สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออก
จำกตำแหน่ง นอกจำกพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว
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4.3 กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลำออก ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษทั
มหำชนและ/หรื อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่ำสองเดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ ของกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน ทัง้ นี ้ มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่

5. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัท
5.1 ประธำนกรรมกำร
บริ ษัทแบ่งแยกอำนำจหน้ ำที่ในเรื่ องกำรกำหนดนโยบำยของบริ ษัท ฯ และกำรบริ หำรงำน แยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
ประธำนกรรมกำร กับกรรมกำรผู้จดั กำร จึงเป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธำนกรรมกำรมีบทบำท ดังนี ้
1) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำหนดระเบียบวำระกำรประชุม และส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่กรรมกำร
2) เป็ นประธำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมให้ กำรประชุมมีประสิทธิภำพ
เป็ นไปตำมระเบียบข้ อบังคับบริษัทฯ
3) เปิ ดโอกำสและสนับสนุนให้ กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
4) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ปฏิบัติหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบและตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5) ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
6) เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทังสองฝ่
้
ำย
เท่ำกัน
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5.2 คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ดังนี ้
1) ดูแลและกำหนดนโยบำยที่สำคัญของบริษทั ฯ ได้ แก่ นโยบำยหลักในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยทำงด้ ำนกำรเงิน กำร
ระดมทุน กำรบริหำรเงินทุน นโยบำยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและนโยบำยต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น
2) ดูแลและจัดกำรบริ ษัทฯ ให้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นและมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
3) พิจำรณำและอนุมตั ิในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์
ทำงธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน โครงกำรลงทุน และงบประมำณของบริษัทฯ
4) กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัท และกำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์
พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริ ษัท ฯ ที่กำหนดไว้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5) จัดให้ มีระบบบัญชี ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ ดูแลให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
6) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึ กษำฝ่ ำยต่ำงๆของบริ ษัท และมีหน้ ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ
รวมถึงติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง
7) จัดทำรำยงำนประจำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำได้ ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ครบถ้ วนและถูกต้ องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8) กำกับดูแลและจัดให้ มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ เสียกับบริษั ทฯ
9) พิจำรณำและอนุมัติ รวมถึงให้ ควำมเห็นเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่มี
นัยสำคัญต่อบริ ษัทฯ และกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรื อข้ อบังคับกำหนด
10) สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษัท
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11) พิจำรณำและกำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยพิจำรณำจำกผลงำน
ในอดีต คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เป็ นต้ น
12) พิจำรณำจำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
กำหนด เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมตั ิ
13) แต่งตั ้งกรรมกำรบริ หำร และแต่งตั ้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรเป็ น กรรมกำรผู้จดั กำร
กำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดั กำร
14) สรรหำและแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ต ำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทังก
้ ำหนดโครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน ขอบเขต
อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย
15) แต่งตั ้ง เปลี่ยนแปลงบุคคลเข้ ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วม รวมถึงกำหนดใช้ นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจกำรที่บริ ษัท ฯ เข้ ำไปลงทุนในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อ
แสดงว่ำบริ ษัทฯ มีกลไกกำรกำกับดูแลบริ ษัทย่อยตำมที่กำหนดในประกำศเรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออก
ใหม่
16) แต่งตั ้งและ/หรื อมอบอำนำจให้ กรรมกำร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลำยคนมีอำนำจดำเนินกำรใดที่อยู่ภำยใน
ขอบเขตอำนำจของกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร โดยที่ค ณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน หรื อแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงอำนำจดังกล่ำวได้
17) ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งคนใด หรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ได้ รับมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บคุ คลดังกล่ำวหรื อ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (“บุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง” ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้ เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใด
กับบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิไว้
18) แต่งตั ้งกรรมกำร หรื อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
เห็นสมควรเป็ นเลขำนุกำรบริษัท
19) กำกับดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ โปร่งใสผ่ำนช่องทำงที่
เข้ ำถึงข้ อมูลได้
20) พิจำรณำและอนุมตั ิเรื่ องใดๆที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรื อที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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21) กรรมกำรต้ องรำยงำนให้ บริ ษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนประกำศกำหนด
22) กรรมกำรต้ องร่ วมกันรั บผิดต่อบุคคลที่ ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดขึน้ จำกกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชำชนทัว่ ไป โดยแสดงข้ อควำมที่เป็ นเท็จในสำระสำคัญหรื อปกปิ ดข้ อควำมจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งใน
สำระสำคัญตำมที่กำหนดในกฎหมำยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ฯ เว้ นแต่กรรมกำรและผู้บริ หำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ ได้ ว่ำโดย
ตำแหน่งหน้ ำที่ตนไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมแท้ จริงของข้ อมูลหรื อกำรขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้
23) ห้ ำมมิให้ กรรมกำร รวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมกำร และผู้บริ หำรใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วม ทัง้ ที่ได้ มำจำกกำรกระทำตำมหน้ ำที่หรื อในทำงอื่นใด ที่มีหรื ออำจมีผลกระทบเป็ นนัยสำคัญต่อบริ ษัท ฯ บริ ษัทย่อยหรื อ
บริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมและไม่ว่ำจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
24) กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำว มีหน้ ำที่แจ้ งให้ บริษัทฯทรำบถึงควำมสัมพันธ์
และกำรทำธุรกรรมกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำร
ทำรำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ บริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมดังกล่ำว
ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด มีส่วนได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ำนนัน้ ไม่มีอำนำจอนุมตั ิ
ด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ วกั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตำมที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
25) คณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. กำรประชุม
6.1
กำหนดให้ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี และอำจมีกำรประชุมในวำระพิเศษเพิ่มเติม
ได้ ตำมควำมจำเป็ น ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยและข้ อบังคับของบริษัทฯ
6.2
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำร ถ้ ำตำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลงหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
ถ้ ำมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำนกรรมกำรเป็ นผู้เรี ยกประชุม ถ้ ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้
กรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นผู้เรี ยกประชุมแทน ถ้ ำ กรรมกำรผู้จดั กำรไม่อยู่หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรอำวุโสตำมลำดับที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
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6.3
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมกำรทัง้ หมดจึงเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ หำกมีรองประธำนกรรมกำรให้ รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุม ถ้ ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
6.4
ในกำรเรี ยกประชุมให้ ประธำนกรรมกำร หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมำย หรื อ เลขำนุกำรบริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่ และ
วำระที่จะประชุม ไปยังกรรมกำรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม
6.5
เลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม
สนับสนุนติดตำมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถ ปฏิบัติหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้
ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง

7. กำรลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
กรรมกำรที่มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมกำรบริ ษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ ว ยตนเองและรำยงำนผลกำรประเมินพร้ อมทัง้ ปั ญหำ/อุปสรรคในกำร
ปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้ กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ปี ละครัง้

9. ค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทจะได้ รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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เอกสำรแนบท้ ำย
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่ เกินร้ อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุม
บริษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ เี กี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่ อย บริษัทร่ วม บริษัทย่ อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้อย
กว่ ำ 2 ปี ก่ อนวันที่ย่ ืนคำขออนุญำตต่ อสำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ำมไม่ รวมถึงกรณีท่ ีกรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำ ของส่ วน
รำชกำรซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่ เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรส
ของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่ อย
4. ไม่ มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจ
เป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ท่ มี ีควำมสั มพันธ์ ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำ
2 ปี ก่ อนวันที่ย่ นื คำขออนุญำตต่ อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
5. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำวมำแล้ วไม่ น้อยกว่ ำ 2 ปี ก่ อนวันที่ย่ นื คำขออนุญำตต่ อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
6. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ ำบริ กำรเกินกว่ ำ 2 ล้ ำน
บำทต่ อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม
หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ นั ้นด้ ว ย เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จำกกำรมี ลั ก ษณะดั ง กล่ ำ วมำแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ ย่ ื น ค ำขออนุ ญ ำตต่ อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
7. ไม่ เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่ งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่ งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนัยในห้ ำงหุ้นส่ วน หรื อ
เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริหำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่ งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
9. ไม่ มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่ สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมนิยำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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