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บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
นโยบายคณะกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูท้ ่มี ีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั กิจการ
และเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษั ทได้ตระหนักถึ งความสําคัญ ของหลักธรรมาภิบ าลในการสร้างเสริมความเชื่อ มั่น ให้กับ
ผู้ถือ หุ้น และผู้มี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ล ะท่ านจะปฏิ บัติห น้าที่ด ้วยความรับ ผิด ชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมั ด ระวัง รัก ษาประโยชน์ข องบริษั ท ฯ รวมทั้ง ต้อ งปฏิ บัติ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บั งคับ และมติ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ดัง นั้น นโยบายคณะกรรมการบริษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เดี ย จํา กั ด (มหาชน) ("บริ ษั ท ฯ") ฉบั บ นี ้จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ
แสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
2. องค์ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
2.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด
แต่ ต ้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน โดยกรรมการอิ ส ระจะต้ อ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระจากการควบคุ ม ของผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ประกาศ ทจ. 39/2559)
2.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้ อ้ ง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกทัง้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กําหนด
2.4 คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสมํ่าเสมอ โดยดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
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3.2 กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ .ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ( “พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง /
รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ น
ผูถ้ ื อหุ้นตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน /ประกาศ
กําหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มี ช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริห ารของบริษั ทที่ออกหลักทรัพ ย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทํา
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
3.4 มีประวัติการทํางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ ีอาํ นาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
4. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษั ทมี อาํ นาจ หน้าที่และความรับผิ ดชอบในการบริห ารจัด การและดําเนิ นกิ จการของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ
ทุจริตคอรัปชั่น
4.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย [3 เดือนต่อครัง้ ] และควรต้องเป็ นการประชุมเต็มคณะ
เว้นเสียแต่จะมีเหตุจาํ เป็ นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนยั สําคัญ รายการที่มี
นัยสําคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบสําคัญต่อบริษัทฯ รายการซือ้ หรือขาย
ทรัพ ย์สิ น ที่ ส ํา คัญ การขยายโครงการลงทุ น การพิ จ ารณาและอนุ มัติ เข้า ทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามหลัก เกณฑ์
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกําหนดระดับอํานาจดําเนินการ และ
การกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทฯ เป็ นต้น
4.3 ดําเนินการให้บริษัทฯ นําระบบงานบัญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาํ ให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
4.4 จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่รี บั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของ
บริษัทฯ โดยฝ่ ายบริหาร
4.6 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม
กํากับดูแล การบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
4.7 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัทฯ
4.8 พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม
4.9 จัดให้มีและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
4.10 สนับสนุนให้มีมาตราการและการดําเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อความก้าวหน้าและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4.11 พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
และคณะอนุก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม รวมถึ งการกําหนดขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทั้งนี ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ท่ีกาํ หนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ที ่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
4.12 พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี ้ บุคคลผูน้ ั้นต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.13 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ใน
กรณีท่ตี าํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
4.14 พิ จ ารณาและอนุมัติ ธุ รกรรมการได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิ น การลงทุ น ในธุ รกิ จ ใหม่ และการ
ดําเนินการต่างๆ ที่จาํ เป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ
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4.15 พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ
ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น) ให้
สอดคล้อง และเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.16 กํากับควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
4.17 ดําเนินการให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย บุคคลผูม้ ีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
4.18 จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
4.19 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การมอบ
อํานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะ
ทําขึ น้ กับ บริษั ท ฯ หรือ บริษั ท ย่ อ ย (ถ้ามี ) (ตามที่ นิ ย ามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติ
ของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
4.20 ขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการ
ดําเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริษัทฯ
4.21 กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4.22 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทัง้ ที่ได้มาจากการกระทําตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสําคัญต่อ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
4.23 กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
4.24 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผูท้ ่ีคณะกรรมการมอบหมายดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วันก่อนทําการซือ้ ขาย
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5. วาระการดํารงตําแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
5.1 การเลือกตัง้ กรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
5.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัท ออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
5.3 กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้
5.4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
5.5 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
5.6 ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
6. การประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ป ระชุม ถ้าไม่มีรอง
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ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่
ประชุม
6.2 ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และ
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจาํ เป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมกรรมการบริษทั ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
นอกจากนีใ้ นแต่ละปี จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชุมด้วย
6.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาํ หนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ท่ีประชุมนัน้ อาจกําหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ น
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิได้กาํ หนดสถานที่ท่ีประชุม ให้ใช้สถานที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
7. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
7.1 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
7.2 ส่งเสริมและกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่
โปร่งใสและสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ รวมถึงจัดให้มีจาํ นวนครัง้ ในการประชุมที่เพียงพอต่อ
การกํากับดูแลติ ดตามผล ส่งเสริมให้กรรมการได้มี การร่วมอภิ ปราย ตั้งคําถามและแสดงความเห็น ในประเด็ นต่างๆ
ระหว่างการประชุม
7.3 ดูแล ติดตามผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้
7.4 สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
แผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชํานาญอย่างต่อเนื่อง
******************************
นโยบายคณะกรรมการบริษทั

6

