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คณะกรรมการบริษทั

o.
th

กฎบัตร
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ฉบับสมบูรณ์ วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ทบทวนและแก้ไขล่าสุดเมือ่ วันที ่ 27 มีนาคม 2558

บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)

บทนํา

o.
th

คณะกรรมการบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิหน้ าที่และ
รับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) ซึง่
ในการปฏิบ ตั ิต าม Fiduciary Duty นั น้ กรรมการแต่ล ะท่า นยึด มั ่นและดํา รงตนในการปฏิบ ตั ิห น้ า ที่สาํ คัญ
4 ประการ ได้แก่
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

2.

การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ (Duty of
Loyalty)

3.

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty
of Obedience)

4.

การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าทีม่ งุ่ หวัง กลยุทธ์ ทิศทางและ
เป้าหมายการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้อยู่บนหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
มูลค่า ผลตอบแทน และประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้

rw

อนึ่ ง กฎบัต รคณะกรรมการบริษ ทั ฉบับ สมบูร ณ์ (“กฎบัต รฯ”) นี้ ได้ร บั การอนุ ม ตั ิจ ากที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้
พิจารณา ทบทวน และแก้ไขเพิม่ เติมกฎบัตรฯ นี้ เพือ่ เพิม่ เติมบทบาทของคณะกรรมการบริษทั ในการส่งเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558
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กฎบัตรฯ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมนี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั
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2.

คณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วยกรรมการในจํานวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่
ที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษทั ฯ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกตัง้ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ขึน้ จากบรรดากรรมการ
เอง และเลือกตัง้ เจ้าหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร โดยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวไม่จาํ เป็ นต้อง
ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริษ ทั ทัง้ นี้ ให้ค ณะกรรมการบริษ ทั เป็ น ผู พ้ จิ ารณาแต่ง ตัง้ ตํ า แหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ (Chief Executive Officer) รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ (Deputy Chief Executive
Officer) ผูอ้ ํานวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร (Chief Operating Officer) และผูอ้ ํานวยการใหญ่สายการเงิน (Chief
Financial Officer) โดยให้กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่รบั ผิดชอบในการบริหารกิจการและการดําเนินงานอัน
เป็ นกิจวัตรประจําวันของบริษทั ฯ และขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ โครงสร้าง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ให้เป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่จะต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ งตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ ง
ตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)

บทบาทและหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
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2.

ประธานกรรมการในฐานะผู้นํา ของคณะกรรมการบริษ ทั มีห น้ า ที่ดูแ ลรับ ผิด ชอบการกํา กับ ติด ตาม ดูแ ล
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุ กรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามแผนงานที่
กําหนดไว้
ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายเป็ นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั แต่ละครัง้ ให้ส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
กําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้โดยให้ส่งคําบอกกล่าวนัน้ โดยให้คนนํ าไปส่งถึงกรรมการแต่ละคนหรือ
ส่งทางโทรสารถึงกรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ในคําบอกกล่าวนัน้ ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และสภาพแห่ง
กิจการทีป่ ระชุมปรึกษาหารือกันนัน้ ด้วย
เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่คี ะแนนเสียงเท่ากันใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็ นประธานในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และ
ระเบียบวาระทีก่ าํ หนดไว้ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากันในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็ นหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษทั
2.
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3.

คณะกรรมการบริษทั จะต้องจัดให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการบริษทั มากกว่า 6 ครัง้ ในหนึ่งปี บญ
ั ชี โดย
กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความจําเป็ น
องค์ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยจํานวนกรรมการผูอ้ ยู่ในตําแหน่ งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าประชุม
ด้วยตนเองจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)

คุณสมบัติของ
ของกรรมการบริษทั
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เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ และมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมี
คุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษทั ฯ
มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทในการทํางานให้กบั
บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่
มีประวัตกิ ารทํางานที่ด ี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
กรรมการอิสระมีคุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ และกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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5

บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

1.

ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าทีม่ ุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานของบริษทั ฯ
และกํากับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ ํา หนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยให้พจิ ารณาทบทวนนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่าทีม่ งุ่ หวัง กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการดําเนินงานในระยะยาวของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี ตลอดจนติดตามดูแลให้มกี ารนํากลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ และทบทวนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา เพือ่ กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจสําหรับปีบญ
ั ชีถดั ไป
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผลงานและ
ผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษทั ฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา
แนวโน้มในช่วงถัดไป
ประเมิน ผลงานของฝา่ ยบริห ารอย่างสมํ่า เสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูด้ แู ลอย่างมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทเ่ี ชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม
พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใด ๆ ที่
กฎหมายกําหนด เว้นแต่เรือ่ งทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
ดูแลไม่ให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ อย่างเป็ นธรรม
โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ ํากับบริษทั ฯ หรือถือหุน้
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั กิ ารทํารายการในเรือ่ งนัน้
กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มอื
จริยธรรมของบริษทั ฯ และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ และดูแลให้มกี ารนํานโยบายการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในไปปฏิบตั จิ ริง
กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ตลอดจนดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมดังกล่าว
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รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้
ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี สี าํ หรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้กรรมการหรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี ทัง้ ในรูปแบบการประเมินของทัง้ คณะ และเป็ น
รายบุคคล เพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการทบทวนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด
กําหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา (Advisory
Board) ซึง่ จะประกอบผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ในเรื่อ งเกี่ยวกับกิจ การของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่า งไรก็ต าม ความเห็น หรือคํา แนะนํ า โดย
คณะกรรมการที่ปรึกษานัน้ เป็ นการให้ความเห็นและคําแนะนํ าจากบุคคลซึ่งมิได้เป็ นฝ่ายบริหารจัดการของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะทําให้บริษทั ฯ ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิม่ เติมของบุคคลภายนอก โดยคําปรึกษา ความเห็น หรือ
คําแนะนําดังกล่าวนัน้ จะไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษทั ฯ
จัดทําและทบทวนแผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อกําหนดกระบวนการสืบทอดตําแหน่ งของ
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และผูบ้ ริหารระดับสูง
อื่น ๆ ในองค์กร
จัดให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
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ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดใน
คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผูพ้ น้ จากตําแหน่งมีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้อกี
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสีย งเท่า กัน เกิน จํา นวนกรรมการที่จ ะพึง มีห รือ จะพึง เลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ น ประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่

ตาย

ลาออก

ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออก

ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดอยู่ในกฎหมาย และ
ข้อบังคับบริษทั ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
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บริษทั ฯ ส่งเสริมให้กรรมการใหม่ท่เี ข้ารับตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบ
เกี่ย วกับ ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ตลอดจนขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทัง้ ข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยสนับสนุ นให้
กรรมการเข้าฝึ กอบรมหลักสูตร หรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เป็ นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการ
บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยร้อยละ
75 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จําเป็ นหรือสมควรซึ่งทําให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จําเป็ นหรือ
สมควรซึง่ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5
วันทําการ เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม
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การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ความสามารถกรรมการ
และบรรษัทภิบาล
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