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นโยบายคณะกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ เพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการ
และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้ างเสริ มความเชื่ อมั่นให้ กับ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย ทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้ า ที่ด้วยความรั บ ผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต และ
ระมัด ระวัง รั ก ษาประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ และมติ
คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดัง นัน้ นโยบายคณะกรรมการบริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) ("บริ ษั ท ฯ") ฉบับ นี จ้ ึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ กรรมการของบริ ษัทฯ เข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ
แสดงได้ วา่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2.2 โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
แต่ ต้ องไม่ น้ อยกว่ า 3 คน โดยกรรมการอิ ส ระจะต้ องมี ค วามเป็ นอิ ส ระจากการควบคุ ม ของผู้ บริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ และต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในทางการเงินและการบริ หารกิจการ อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประกาศ ทจ. 39/2559)
2.3 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ต้ อง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทังมี
้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ ฯ") กาหนด
2.4 คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่
ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสม่าเสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการใน บริ ษัท
ฯ และบริ ษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษัท
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3.2 กรรมการต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ .ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ( “พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน”) ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ”) ) รวมถึง ประกาศ ข้ อบังคับ และ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง/
รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และหรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน /ประกาศ
กาหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้ อมูลรายชื่ อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะทา
เพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
3.4 มีประวัติการทางานทีด่ ี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรื อผู้มีอานาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ หน้ าที่และความรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการและดาเนินกิ จการของ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัท ฯ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวกับการห้ ามจ่ายสินบน หรื อการสนับสนุนการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่
4.2 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย [3 เดือนต่อครัง้ ] และควรต้ องเป็ นการประชุมเต็มคณะ
เว้ นเสียแต่จะมีเหตุจาเป็ นซึง่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รายการที่มี
นัยสาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริ ษัทฯ รายการซื ้อหรื อขาย
ทรั พ ย์ สิน ที่ สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิ จ ารณาและอนุมัติ เ ข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามหลัก เกณฑ์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และ
การกาหนดนโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หารความเสีย่ งของกิจการบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
4.3 ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ นาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง
4.4 จัดให้ มีการทางบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ มีความถูกต้ อง เพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาให้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน และถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจ ของ
บริ ษัทฯ โดยฝ่ ายบริ หาร
4.6 กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ งบประมาณของบริ ษัทฯ รวมถึงควบคุม
กากับดูแล การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
4.7 ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ของบริ ษัทฯ
4.8 พิจารณากาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และกากับดูแลให้ มีระบบหรื อ
กระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
อย่างเหมาะสม
4.9 จัดให้ มีและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและการปรับใช้ นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ นธรรม
4.10 พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอานาจในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร กรรมการผู้จดั การ
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
4.11 พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทังนี
้ ้ บุคคลผู้นนต้
ั ้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการและต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4.12 พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ฯ ได้ นอกจากนี ้ ใน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลซึง่
มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทคราวถัดไป
4.13 พิ จ ารณาและอนุมัติ ธุ ร กรรมการได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน การลงทุน ในธุ ร กิ จ ใหม่ และการ
ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ
4.14 พิจารณาและ/หรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ ของ
บริ ษั ท ฯ (หากมูลค่า ของธุ รกรรมไม่เข้ าข่ายเงื่ อ นไขที่ จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จารณาและอนุมัติ โดยที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น) ให้
สอดคล้ อง และเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายคณะกรรมการบริษัท
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4.15 กากับควบคุม และป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
4.16 ดาเนินการให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย บุคคลผู้มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
4.17 จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
4.18 คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัทหรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบ
อานาจนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทา
ขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริ ษัทฯ
และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
4.19 ขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ซึ่งการ
ดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษัทฯ
4.20 กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.21 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผู้บริ หารใช้
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อ
บริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่นไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
4.22 กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าวมีหน้ าที่แจ้ ง
ให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
5. วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
5.1 การเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยต้ องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
นโยบายคณะกรรมการบริษัท
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5.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
5.3 กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อกี ได้
5.4 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5.5 กรรมการบริ ษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัทฯ กรรมการของบริ ษัทฯ ซึง่ ลาออก จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้ วยก็ได้
5.6 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
6. การประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้ อบังคับ โดยต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่
ประชุม
6.2 ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และการ
วินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ น
นโยบายคณะกรรมการบริษัท
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แต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่

6.3 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามปกติให้ จดั ขึ ้นอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ ประธานกรรมการเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรื อในกรณีจาเป็ น กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยก
ประชุมกรรมการบริ ษัท ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
นอกจากนี ้ในแต่ละปี จะต้ องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย
6.4 ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
6.5 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้ แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
7. หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
7.1 กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
7.2 ส่งเสริ มและกากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้ าที่อย่างเต็มที่
โปร่งใสและสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ รวมถึงจัดให้ มีจานวนครัง้ ในการประชุมที่เพียงพอต่อ
การกากับดูแลติดตามผล ส่งเสริ มให้ กรรมการได้ มีการร่ วมอภิปราย ตัง้ คาถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ
ระหว่างการประชุม
7.3 ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
7.4 สนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้ อย่างโปร่ งใส
มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
แผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาทักษะและความชานาญอย่างต่อเนื่อง
******************************
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