กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 276 (12/2564) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นครัง้ แรก และซึ่งต่อมาได้มีมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้กฎบัตรต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัดแล้ว
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ในฐานะผูน้ าและผูข้ บั เคลื่อนองค์กรให้
มีการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกากับดูแลบริหารจัดการบริษัท
และบริษัทย่อยให้มีการบูรณาการนาปั จจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็ นโอกาสและความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
บริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและน่าเชื่อถือ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวและตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ อย่างรอบด้าน
คณะกรรมการบริษัทควรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีรวมทัง้ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทัง้ ในด้าน
การดาเนินงานและด้านจริยธรรมโดยจะต้องดาเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจ การที่ดี (Good Corporate Governance) และดูแลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้สาเร็จตาม
แผนงานที่ได้กาหนดไว้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีเ้ พื่อให้กรรมการ
บริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1 บริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการคือ
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และ
ทันเวลา (Duty of Disclosure)

1.2 ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
1.3 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคานึง ถึง
จริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิร่วมกับฝ่ ายจัดการ
เป็ นประจาทุกปี
1.4 จัดการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตารางกาหนดอานาจ
อนุมัติ มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
1.5 จั ด ให้มี ก ฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ตลอดจนแก้ ไ ขกฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อ เสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หาใน
กฎบัตรให้มีความเป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
1.6 พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงควบคุมดูแลการ
บริหารและการจัดการของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย นโยบาย
ในการดาเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
1.7 กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้
คุณสมบัติท่หี ลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.8 กากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส โดยจัดทา
Board Skills Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่าง
เหมาะสมเพื่อนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
จะต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสัน้ และระยะยาว
ของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ มาตรฐานค่าตอบแทนของ
กรรมการในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน เป็ นต้น
1.9 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.10 พิจารณากาหนดกลไกการกากับดูแลที่ทาให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทัง้ มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง

1.11 แต่งตัง้ บุคคลเข้าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก กาหนด
ค่าตอบแทนและกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั
การแต่งตัง้ รวมถึงกาหนดกรอบอานาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในเรื่องสาคัญที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และ
กากับดูแลการบริหารและฝ่ ายจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักให้เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินการและนโยบายของบริ ษัท และควบคุมดูแลการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจหลักมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน
และการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิ น ที่ มี นัย ส าคัญ ให้ค รบถ้ว นถูก ต้อ ง และติ ด ตามดูแ ลให้
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
1.12 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติง านของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ในคณะกรรมการบริษั ท และทบทวนแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องกรรมการบริษั ท และ
กรรมการชุดย่อยเป็ นประจ าสม่ าเสมอ รวมทั้ง เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมิ นใน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
1.13 พัฒ นาความรู ค้ วามสามารถในการปฏิ บัติง านอย่างต่ อเนื่ อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลัก สูต รที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง
1.14 แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทและกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริษัทและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทาและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ หนัง สือนัดประชุม คณะกรรมการและรายงานการประชุม คณะกรรมการ
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็ นต้น
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1.15 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และกากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง ที่รอบคอบ โปร่ง ใส สอดคล้องกับ ความรับ ผิ ดชอบและผลการดาเนิ นงานเพื่ อก่ อ ให้เ กิ ด
แรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเดียวกัน

1.16 กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เข้าใจโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงานของกิจการ ตลอดจนติดตาม
ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.17 กากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
1.18 จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็ นมาตรฐานในการปฏิบัติ ง านของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณ
อย่างจริงจัง
1.19 ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ และแผนงานดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ดาเนินงานของธุ ร กิจ โดยคานึง ถึง ความปลอดภัย และสุข อนามัย ความรับผิด ชอบต่ อสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
1.20 กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.21 กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และเมื่อ
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
1.22 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งกากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
การใช้อานาจอย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
1.23 จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ
1.24 กากับ ควบคุม ป้องกัน ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษัทและของบริษัทย่อย บริษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ื อหุ้น
กากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย และการทา
ธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ีกรรมการบริษัทรายใดมีส่ วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทากับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือมี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ หรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งบริษัท
โดยไม่ชกั ช้า

1.25 พิ จ ารณา อนุมัติ และ/หรื อ ให้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การท าธุ ร กรรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กิ จ การอย่ า งมี
นัยสาคัญ ซึ่งรวมถึงรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยง
กันระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ") และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทาง
การค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินการให้คณะจัดการและฝ่ ายจัดการมีอานาจ
ดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้
พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมูลค่ าของธุรกรรมไม่
เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมั ติโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) ให้สอดคล้องและเป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.26 จัดให้มี และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่เ ป็ นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มี การสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบ
ยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และนโยบาย
การใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า
บริษัทและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุ กกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม รวมถึงกากับ
ดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุ รกิจ ติดตามให้มี การปฏิบัติ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณ
1.27 พิจารณาและอนุมตั ิความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกที่บริษัทที่เป็ นศูนย์กลางใช้ในการกากับดูแล
การบริหารจัดการและการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็ นศูนย์กลางนัน้
1.28 กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.29 กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน และการสอบทาน
งบการเงินที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
1.30 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการ
แก้ไขหากเกิดปัญหา
1.31 พิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
1.32 จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย บุคคลผูม้ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินและรายงาน
ต่าง ๆ ที่จดั ทาต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านัน้ ควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ มูลแก่นกั
ลงทุน ทั้ง นี ้ คณะกรรมการบริษั ท ควรด าเนิ น การเผยแพร่ข้อ มูล อย่ า งถูก ต้อ ง เพี ย งพอ ครบถ้ว น
เหมาะสม และตรงต่อเวลา และส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล

สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
1.33 ดูแลให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน
ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้
ให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน ดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทารายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่ รายย่อย
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ควรเข้า ถึ ง สารสนเทศที่ จ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม ได้จ าก ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีท่ีจาเป็ น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อน
การประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
ฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติท่ปี ระชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้
มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์
(บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท)
2.5 เสริมสร้างความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
2.6 กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่มี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 15 คน ซึ่งแต่งตัง้
และถอดถอนโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และกรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ต้อ งมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้
รายใหญ่ รวมถึง ผู้มี อานาจควบคุม ของบริษัท และต้องไม่ มีส่วนเกี่ ยวข้องหรือมี ส่วนได้เสียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย
3.3 คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ท่ี มี ค วามรู ้ค วามสามารถในด้า นทัก ษะวิ ช าชี พ ที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิช าชี พ ทั้งนี ้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีมมุ มองที่กว้างขึน้ ซึ่งจะช่วยในกระบวนการตัดสินใจและสามารถกากับดูแลการ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
3.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
นาส่งคู่มือกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั กรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทกุ คนเพื่อให้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สามารถทาหน้าที่
กากับดูแลกลยุทธ์ท างธุ ร กิจ เพื่ อ ความยั่ง ยื นได้ โดยอาจพิจ ารณามอบหมายหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ดชอบให้
คณะกรรมการชุดย่อยทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
4.1 กรรมการต้องมี คุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พ ระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่ อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด
หรือเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ง ขัน กับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล เข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถ
มองภาพรวมของธุรกิจได้ดี อีกทัง้ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มีความ
ซื่ อสัตย์ สุจ ริต มี จ ริยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ และสามารถอุทิ ศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไ ด้อ ย่ า ง
เพียงพอ
4.4 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบี ยนอื่นนอกกลุ่มเอสซีจี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดารงตาแหน่ง
5.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตาแหน่ง นาน
ที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รบั เลือกตั้ งให้ด ารง
ตาแหน่งอีกได้
5.2 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสรรหากรรมการ
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
5.3 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
5.3.1 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริษัทหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบั งคับของบริษัท หรือ
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5.3.3 ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม
และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
บริษัททัง้ หมด
5.3.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตาแหน่งตามเงื่อนไขภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
5.3.5 ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.3.6 เสียชีวิต
5.4 ในกรณีท่กี รรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่งยังคงต้อง
อยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
5.5 ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายขึน้ เป็ นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้ จะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

5.6 ให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
6.2 บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรน้อยกว่า 6
ครัง้ ต่อปี โดยแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระหลักในการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการ
ประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสาคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากาหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
จะพิจารณาร่วมกัน รวมทัง้ ดูแลให้มีการบรรจุเรื่องสาคัญเป็ นวาระการประชุม ทัง้ นี ้ ในเดือนที่ไม่มีการ
ประชุมให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
6.3 ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่ มี ฝ่ ายจัดการร่วมด้วย และประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบถึงผล
การประชุมด้วย
6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการ
ประชุมทัง้ ปี ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการใน
ครัง้ ใดได้ ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาเป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการ
ประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นี ้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทได้จดั ให้มีขึน้ ด้วย ซึ่งกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดย
คาสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
เป็ นการล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันประชุม เว้นแต่จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
6.6 คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เช่น นักกฎหมายของบริษัท นักกฎหมายภายนอก และ/หรือ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
7. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
7.1 การประชุม คณะกรรมการบริษั ท ต้องมี กรรมการบริษั ทมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจ านวน
กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้หรือตาแหน่ง ประธานกรรมการว่ างลง ถ้ามี รองประธานกรรมการให้ร อง
ประธานกรรมการทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือตาแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง ให้
กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

7.2 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
7.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
7.4 ในกรณีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องจัดให้มี
ขึน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทเป็ นผูม้ ีหน้าที่จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดส่งให้กรรมการบริษัท
พิจารณาล่วงหน้า ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
โดยมีประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทัง้ นี ้ กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องได้ โดยรายงานการประชุมที่ท่ีประชุมรับรองแล้วจะถูก
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารตามชัน้ ความลับและจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
9. อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท มี อ านาจอนุมัติ เ รื่ อ งต่ า ง ๆ ของบริษั ท ตามขอบเขตหน้า ที่ ท่ี ก าหนดโดยกฎหมาย
ข้อบัง คับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง รวมถึง การกาหนดตาราง
กาหนดอานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) การกาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการ
ดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจ การกาหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผลของการดาเนินงาน การติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานให้เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนดไว้ และการดู แ ลรายจ่ า ยลงทุ น (Capital
Expenditure) รายการระหว่างกันที่สาคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
หรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน
10. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
-ลงนามโดย(นายชุมพล ณ ลาเลียง)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:
1. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 280 (1/2565) เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2565 ได้มี ม ติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎบัต ร
คณะกรรมการบริษัท (ครัง้ ที่ 1)
2. มีการปรับปรุ งชื่อตาแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่” จากเดิม “กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่”
(โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 279 (15/2564) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
พิจารณาปรับปรุ งกฎบัตรและนโยบายต่าง ๆ ที่มีการระบุช่ือตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับการปรับผัง
โครงสร้างองค์กรที่มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565)

เอกสารแนบท้ายกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผู ้ มีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงิ นเดือนประจ า หรือถื อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทั้ง หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่บี คุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัม พันธ์ทางธุ รกิจ หรือการให้บริการทางวิช าชี พ เกินมูลค่าดัง กล่าว ก็ต่อเมื่ อบริษัทได้จัดให้มี ความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ใน
วาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย

