กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
----------------------------------------------------

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่กากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัทฯ และดูแลให้ฝ่ ายจัดการบริ หารงาน
ภายใต้นโยบายการกากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่ งเสริ มความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือ
หุน้ สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
องค์ประกอบและการแต่ งตั้ง
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการอื่น
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี คุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด และมีกรรมการที่ มีความ
เป็ นอิสระ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ากว่า 3 คน
• ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั
• ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั
• การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ความโปร่ งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา
และประสบการณ์ ก ารประกอบวิ ช าชี พ ของบุ ค คลนั้น ๆ โดยมี ร ายละเอี ย ดที่ เพี ยงพอ เพื่ อ
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
• กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่
บริ ษทั ฯ ได้

• มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
• กรรมการบริ ษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั แต่
ทั้งนี้ ในการเป็ นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่ เป็ นอุปสรรคต่ อการปฏิ บัติหน้าที่ กรรมการของ
บริ ษทั ฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่ บริ ษทั กาหนด และเป็ นไปตาม
แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายได้เท่าเที ยมกัน และไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้ น ยัง ต้อ งสามารถเข้าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 อนึ่ งกรรมการที่ออกตามวาระ ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครั้ง
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ นั้นให้จบั
สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อมีลกั ษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่ มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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• ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ ตาแหน่ง
• ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
กรรมการบริ ษทั คนใด จะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ ผ ลอื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติ เหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็ นกรรมการแทนในการในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ ว่าง
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่เข้ามาแทน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการ เป็ นองค์ก รสู ง สุ ด ที่ เป็ นผูอ้ อกหลัก การและนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จการ
กรรมการเป็ นตัวอย่างสู งสุ ดในการยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการนี้ กรรมการทุกคน
จะต้องมี ภาวะผูน้ าและสามารถควบคุ ม การดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ เป็ นหัวใจของธุ รกิ จ โดยสามารถสร้ างและเพิ่ม มูลค่ าการลงทุ น
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) อื่นๆ คณะกรรมการ จะร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิ จ (Mission) และภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง
แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกากับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ กรรมการต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ
เต็ม ที่ เชิ งจริ ยธรรมและตามกฎหมายต่ อ บริ ษ ัท และผูท้ ี่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกัน (Stakeholders) ต้อ ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่ อสัตย์สุจริ ต และแสดงความเห็นของตนอย่าง
เป็ นอิสระ
กรรมการ ควรพิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษ ัท และผูถ้ ื อหุ ้น โดยรวมเป็ นสาคัญ โดยที่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ไม่ ค วรมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ น ใจ และ
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มี การปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับขั้นตอนการดาเนิ น การและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน จะต้องใช้ดุลยพินิจที่
เป็ นอิ ส ระเสมอในการดาเนิ น กิ จการของบริ ษ ัท เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถไว้วางใจในการตัดสิ น ใจที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพกับธุรกิจ
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กรรมการ จะต้องพิจารณาเสนอผูท้ ี่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการใหม่ทดแทนตาแหน่ งที่ ว่างอย่างรอบคอบ และโปร่ งใส และอาจจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยสรรหาด้วยก็ได้
กรรมการ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะ
เข้าร่ วมการประชุมของบริ ษทั เสมอ
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องกรรมการ
• ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
• จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรายไตรมาส และ
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
• ดาเนิ นการให้บริ ษทั มีระบบงานบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
• กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานการดาเนิ นธุรกิจ งบประมาณของ
บริ ษั ท งบประมาณในการลงทุ น รวมทั้ งการจัด สรรทรั พ ยากรส าคั ญ และก ากับ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้และ
มีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และสิ่ งแวดล้อม
• พิ จ ารณาก าหนดนโยบายด้านการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ง
องค์ก ร และก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบหรื อ กระบวนการในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบในทางไม่เป็ นคุณต่อธุ รกิ จของบริ ษทั อย่าง
เหมาะสม
• พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน กาหนดระดับอานาจดาเนิ นการ มี อานาจในการ
แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง กาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ของ กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการชุ ด
ย่อย ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
หรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ทั้งนี้
การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทา
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•

•

•

•

•
•

ให้ กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใด ๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่อาจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุ น และ/หรื อตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่ น ใดของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติรายการที่ เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ จรรยาบรรณและ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จของบริ ษ ัท จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และ
พนักงาน ให้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุรกิจ และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
ตามความเหมาะสมปี ละ 1 ครั้ง
กากับและดูแลการบริ หารจัดการ และการดาเนินการต่าง ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ประกาศของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย อาทิ เช่น การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ค าปรึ กษา / เสนอแนะ และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่ ร อบคอบตามเรื่ องที่ เสนอในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่เป็ นอิสระมีความพร้อมที่จ ะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณา และพร้อมจะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่น หรื อฝ่ ายจัดการในกรณี
ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิ ยมร่ วมขององค์กร ซึ่งได้คานึ งถึง
สภาพแวดล้อม การเปลี่ ยนแปลง โดยสนับสนุ นให้นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมกับระบบนิ เวศธุ รกิจ และคานึ งถึงความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ย อีกทั้ง
คานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการเป็ นประจาทุกปี
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อคณะกรรมการชุ ดย่อย
หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการ หรื อ มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรื ออานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอ านาจ หรื อมอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู ้รั บ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนิ น
ธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้อนุมตั ิ
ไว้ ซึ่ ง เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชุม
• บริ ษทั ฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสม่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการแต่
ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวล่วงหน้า
• ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกันพิจารณาในการกาหนดวาระการประชุม
• จัด ให้ มี ก ารส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม วาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้
กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
• กาหนดให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่ องสาคัญๆ
เช่น การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่มีผลกระทบสาคัญต่อ
บริ ษทั ฯ การขยายโครงการลงทุน การกาหนดนโยบายบริ หารการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นต้น
• ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม
ก่อนเริ่ มพิจารณาในวาระนั้น ๆ
• กรรมการทุกคนมี สิทธิ ที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุ ม ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุม และเอกสารสาคัญอื่น ๆ หากมีขอ้ สงสัย กรรมการอื่นและฝ่ ายจัดการต้องดาเนินการเพื่อ
ตอบข้อสงสัยนั้น
• เลขานุ การบริ ษทั ฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย ต้องจัดทารายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
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องค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการบริ ษทั มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการบริ ษทั คนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของกรรมการจะจัดให้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอีกทั้งช่วยให้คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคในระหว่างปี ที่ ผ่านมา พร้อมกับนาผลประเมิ นไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ................................................................
(นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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