กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”)
(อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
และให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ /27 กุมภาพันธ์ 2562)
1.

บทนํา
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูน้ ํ าองค์กรทีม่ บี ทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
เพือ่ สร้างมูลค่าให้กบั กิจการอย่างยังยื
่ น และเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ในการสร้างเสริมความเชื่อมัน่
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจ ริต และระมัดระวังรัก ษาประโยชน์ ข องบริษัทฯ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อผลประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั โอสถสภา จํากัด (มหาชน) ฉบับนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษทั ฯ
เข้าใจบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ และแสดงได้ว่าจะ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

2.

องค์ประกอบ

2.1

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร

2.2

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ตอ้ งมี
คุณสมบัติครบถ้วน มีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.3

ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีทเ่ี ห็นสมควร คณะกรรมการ
บริษทั จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้

2.4

การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยจะต้องพิจารณาประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ
ของบุคคลนัน้ ๆ ในรายละเอียดทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
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3.

คุณสมบัติ

3.1

กรรมการของบริษทั ฯ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุ ทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่

3.2

กรรมการของบริษทั ฯ ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่ขาดความน่ าไว้วางใจ
ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
กรรมการอิสระ ให้หมายความถึงกรรมการทีม่ ไิ ด้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
และผู้ถือหุ้นที่มอี ํานาจควบคุม และเป็ นผู้ซ่ึงไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทํา ให้ม ี
ข้อจํากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่
เกีย่ วข้อง กล่าวคือ
(1)
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอํา นาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ โดยให้นับ รวมหุ้น ที่ถือ โดยผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

(3)

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

(4)

ไม่ม ี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยมื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือ คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5)

ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

(6)

ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพ
เป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

(7)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

(8)

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่ อ ย หรือ ไม่ เ ป็ น หุ้น ส่ ว นที่ม ีนั ย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการที่ม ีส่ ว นร่ว มบริห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการ
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
3.3

กรรมการของบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็ นกรรมการดังกล่าว
จะต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระในฐานะกรรมการของบริษทั ฯ

3.4

กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้

3.5

กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อยทําขึน้ ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี)

4.

อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

4.1

คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
และกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ และมี
หน้าทีด่ ูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการทุจริตคอรัปชัน่
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4.2

กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปี ของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมและกํากับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้

4.3

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณ

4.4

ดํา เนิน การให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทํา ระบบงานบัญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชีท่ี
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ และมีก ารเปิ ด เผยข้อมูล สํา คัญ อย่ า งถู ก ต้องและครบถ้ว นตามกฎเกณฑ์แ ละ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
ในภายหลัง

4.5

พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบการคัด เลือ กแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละพิจ ารณาค่ า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

4.6

พิจ ารณากํา หนดนโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ยงให้ค รอบคลุ ม ทัง้ องค์ก ร และกํา กับดูแ ลให้ม ีร ะบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยมีมาตรการรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

4.7

จัดให้มแี ละปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Policy) ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ที เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม

4.8

พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงานและจัดการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการ
จัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.9

แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพือ่ ช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั

4.10

จัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานและกลไกในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอย่า ง
เหมาะสม

4.11

พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ

4.12

พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย (ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล) เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ โดยใน
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องคํานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการดําเนินธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทั ฯ ภาวะตลาด และแนวปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั และ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ

4.13

พิจารณาและแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั

4.14

พิจารณาและอนุ มตั ธิ ุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการ
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่าง ๆ
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4.15

พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และ/หรือ การเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั โิ ดยที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ) ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.16

กํากับ ควบคุม และป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ และของ
บริษทั ย่อย

4.17

ดําเนินการให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับบุคคลผูม้ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูม้ สี ่วนได้เสียและ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.18

จัดทํารายงานประจําปี จัดทําและเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ท่ี
ผ่านมา และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ

4.19

คณะกรรมการบริษั ท อาจมอบอํ า นาจให้ ก รรมการหรือ บุ ค คลอื่ น ใดกระทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษัท ได้ต ามที่เ ห็น สมควร และ/หรือ ภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการบริษัท กํ า หนด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิร ายการที่ตนหรือบุค คลที่อาจมีค วามขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึน้ กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว

4.20

ขอความเห็นทางผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกตามความจําเป็ น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม โดยใช้
งบประมาณของบริษทั ฯ

4.21

กรรมการมีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียในการ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และมีหน้ าที่รายงานต่อบริษัทฯ หากมีการทําธุรกรรมกับ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.22

ห้ามมิให้กรรมการ รวมถึงคู่สมรส ผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ของกรรมการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม

4.23

สอบทาน/ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

4.24

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Policy) เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) เป็ นประจํา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และบันทึกการพิจารณาไว้เป็ นส่วนหนึ่งของมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) โดยมีขอ้ ความยืนยันว่า คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบตั ติ าม Corporate Governance Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บริษทั แล้ว

5.

วาระการดํารงตําแหน่ ง และการเลือกตัง้ กรรมการ

5.1

การเลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องพิจารณาโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และพิจารณาจากความต้องการในปั จจุบนั และการพัฒนาในอนาคตของบริษทั ฯ
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ทัง้ นี้ องค์ป ระกอบของคณะกรรมการจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ ในด้า นความชํา นาญ
(Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศและอายุ
5.2

ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา ถ้า จํา นวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3

5.3

กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้

5.4

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และ/หรือ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

(5)

ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก

5.5

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยทําเป็ นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ
และให้การลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ

5.6

ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั (โดยมติ
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนกรรมการที่เ หลื อ อยู่ ) เลื อ ก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์กํ า หนด และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ตามคํา แนะนํ า ของคณะกรรมการสรรหา กํ า หนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป (เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน

6.

การประชุม

6.1

การประชุมคณะกรรมการให้จดั ขึน้ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และควรมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่น้อย
กว่า 6 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี โดยจะกําหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้

6.2

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุม ถ้า ไม่ม ีรองประธานกรรมการ หรือมีแ ต่ไ ม่สามารถปฏิบตั ิหน้ า ที่ได้ ให้ก รรมการซึ่งมาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม

6.3

การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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6.4

ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจําเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้

6.5

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุ การบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็ น
เร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

7.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการบริษทั ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยผล
การประเมินภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี

8.

การเพิ่ มพูนทักษะและการอบรม
บริษัทฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั การพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็ นต้น เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า คณะกรรมการบริษทั มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เป็ นอย่างดีในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

ลงนาม …………………………………………………..
(นายสุรนิ ทร์ โอสถานุเคราะห์)
ประธานกรรมการ
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