กฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊า ท์เลท จํา กัด (มหาชน)

กฎบัต รคณะกรรมการบริ ษทั

1. วัต ถุป ระสงค์
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ทนนของผูถ้ อื หุน้ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กจิ การ รวมทัง้
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบั ผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยทัวไปคณะกรรมการบริ
่
ษัทจะมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร เป็ นผูบ้ ริหารกิจการ โดยหน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการบริษทั ได้แก่
1) กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธะกิจ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
บริษทั จะดําเนินงานไปในทิศทางทีเ่ ป็ นประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
2) ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตรวจสอบ ถ่วงดุล และความรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
3) มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญแสดงไว้ในเรื่องบทบาท อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั
2. องค์ป ระกอบของคณะกรรมการ
1) บริษทั มีคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่า กึ่งหนึ่ งของจํา นวนกรรมการทัง้ หมดต้อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ใน
ราชอาณาจักร กรรมการของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
2) ให้มกี รรมการอิสระมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานทีก่ ําหนด โดยมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 และไมน้อยกว่า 3 คน ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
3) ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
ก. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียวเป็ นกรรมการหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่บุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
ค. บุคคลผูซ้ ่งึ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จํานวน กรรมการทีพ่ งึ มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

4) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรเลือ กตัง้ กรรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคนเป็ น ประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
3. คุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการบริ ษทั
1) กรรมการบริษัทต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ หาชนเป็ นผู้ถอื หุน้ ตามที่ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยกําหนด หน่ วยงานที่
กําหนด
3) กรรมการบริษทั สามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ ทัง้ นี้รวมกันไม่เกิน
5 บริษทั แต่ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวนัน้ ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
บริษัท และต้องเป็ นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสามารถทําธุรกรรมซึ่ง
เป็ นปกติทางการค้าทัวไปของบริ
่
ษัท และบริษัทย่อย โดยต้องเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล ทัง้ นี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศ
หรือคําสังของราชการหรื
่
อหน่วยงานซึง่ กํากับดูแลบริษทั
5) กรรมการอิส ระต้ อ งมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นและมีค วามเป็ นอิส ระตามที่ค ณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กําหนด และเป็ นไป
ตามแนวทางเดียวกับคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้อง
สามารถดูแลผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น ทุ ก รายได้เท่ าเทีย มกัน และไม่เกิดความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนี้กรรมการอิสระต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
6) คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัตหิ ลายหลายทัง้ ทางด้านเพศ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ กบั บริษทั และ
ประสบการณ์ ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินการอยู่ นอกจากนี้ มีกรรมการที่
ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน

4. วาระการดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการบริษัทมีวาระในการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจจะได้รบั การพิจารณา
เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปได้ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออก
จากการดํารงตําแหน่ งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการ
บริษั ท จะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ นสามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจํ า นวนที่ ใ กล้ ท่ี สุ ด กั บ จํ า นวนหนึ่ ง ในสาม
(1/3)กรรมการบริษทั ซึ่งพ้นจากตําแหน่ ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหนงอีกได้ กรรมการบริษทั ที่
ต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังจากนัน้
ต่อไปให้กรรมการบริษทั คนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง นอกจากพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษทั อาจพ้นจากตําแหน่งในกรณีต่อไปนี้
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการบริษัท หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชน
จํากัด หรือ ลัก ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รบั ความไว้วางใจให้บ ริห ารจัด การที่มี
มหาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/3
4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้คณะกรรมการบริษทั คนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี(่ 3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
5) ศาลมีคํา สังให้
่ อ อกกรรมการบริษัท คนใดจะออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่ อ บริษัท โดยการ
ลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
ในกรณีทต่ี าํ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราออกตามวาระ ให้กรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลที่มคี ุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด และตาม
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุม คณะกรรมการ
บริษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษทั ผูน้ ัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
บริษทั แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการบริษทั ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริษทั คนทีต่ น
เข้ามาแทน มติดงั กล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการทีเ่ หลืออยู่
5. บทบาท อํา นาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษั ท มี บ าทท หน้ า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริษั ท
คณะกรรมการต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูม้ ภี าวะผูน้ ํา มีวสิ ยั ทัศน์ และมีความเป็ น
อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม จึงได้กําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่
และความรับผิด ชอบของคณะกรรมกาบริษัท คณะกรรมการบริหาร ไว้รอย่างชัด เจน เพื่อ ดูแลให้บ ริษัท มี

ระบบงานที่ให้ความเชื่อมันได้
่ กิจการต่าง ๆ ของบริษทั ได้ดําเนินการในลักษณะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม ดังนี้
1) ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษทั จรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้
2) กํ า หนดวิส ัย ทัศ น์ พัน ธะกิ จ นโยบาย เป้ าหมาย แนวทาง กลยุ ท ธ์ แผนการดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารจัดทํา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และจัดให้มกี าร
ทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็ นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ กํากับดูแล
บริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทําหน้าทีเ่ พื่อให้
เป็ น ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผล เพื่อ
เพิม่ พูนมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้
3) จัด ให้มีน โยบายการกํ ากับ ดูแลกิจการของบริษัท เป็ น ลายลักษณ์ อ กั ษร และให้ค วามเห็น ชอบใน
นโยบายดังกล่าว รวมทัง้ จัดให้มกี ารทบทวนโยบาย และการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
4) จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคล หรือหน่ วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้มกี ารทบทวนระบบที่
สําคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
5) กําหนดนโยบายความเสี่ย งให้ค รอบคลุมทัง้ องค์ก ร และให้ฝ่ ายบริห ารรายงานให้ค ณะกรรมการ
บริษทั ทราบเป็ นประจํา จัดให้มกี ารทบทวนระบบ และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ ง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้มกี ารปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจ
และความระมัดระวัง ดูแลให้การดําเนิ นธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้ แผนการพัฒ นา
พนักงาน และความต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร (Succession Plan)
7) พิจารณาอนุ มตั ิรายการที่สําคัญ เช่น โครงการธุรกิจใหม่ การซื้อ ขายทรัพย์สนิ การงทุน และการ
ดําเนินกรใดๆตามกฎหมาย
8) พิจารณาอนุ มตั ิ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็ นไป
ตามประกาศ ข้อ กํ า หนด และแนวทางปฏิบ ัติข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และต้องพิจารณาการทํารายการที่มคี วามขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบ
ครอบ เพื่อประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ รวมทัง้ กํากับดูแลให้ม ีการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ขนั ้ ตอนการดําเนินการ และการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
9) แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะ
กรรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมกําดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั

10) แต่ งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อ ช่ว ยเหลือ คณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบ ตั ิงานต่ างๆ เพื่อ ให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางทีเ่ กีย่ วข้อง
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การประชุม คณะกรรมการบริษทั
1) ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี โดยกําหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้
ปี และแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบทัง้ นี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจําเป็ น
2) ประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
3) ให้เลขานุ การบริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันเพือ่ ให้กรรมการได้พจิ ารณาศึกษาอย่างพอเพียง
4) ประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลและจัดสรรเวลา
สําหรับแต่ละวาระให้เพียงพอ และเหมาะสมสําหรับกรรมการที่จะอธิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ น
อิสระในประเด็นทีส่ าํ คัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
5) กรรมการบริษทั ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และออกจากทีป่ ระชุมระหว่างพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ และไม่สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรือ่ งดังกล่าว โดยให้เลขานุ การบันทึกไว้ในรายงานการประชุมวาระเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
6) การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียลงคะแนน กรณีมีกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งคัดค้านมติเรื่องใด ให้บนั ทึกคํา
คัดค้านนัน้ ไว้ในรายงานการประชุม
7) ในการพิจารณาเรือ่ งทีป่ ระชุม กรรมการบริษทั มีสทิ ธิขอให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วม
ประชุมเพือ่ นําเสนอ ชีแ้ จงข้อมูล หรือส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องประกอบการพิจารณาได้
8) ให้เลขานุ การบริษทั ทําหน้าทีบ่ นั ทึกและจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ภายใน 14 วัน
นับตัง้ แต่วนั ประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุ นติดตามให้
คณะกรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ ประสานงานกับหน่ วยงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
9) ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารตามความจําเป็ นเพือ่ อภิปราย หารือ หรือแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ ความอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น
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องค์ป ระชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีการรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะนับเป็ นองค์ประชุมได้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ทป่ี ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้าเป็ นกรณีทม่ี รี องประธานกรรมการอยูใ่ ห้ รองประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม แต่
ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบริษทั ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมกา
บริษทั คนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็ นประธานทีป่ ระชุม การลงคะแนนเลือกกรรมการบริษทั เป็ นประธานทีป่ ระชุมให้
ถือคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการบริษทั ซึง่ มาประชุม
กรรมการบริษทั คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษทั ซึง่ มีส่วนได้เสียในเรือ่ งใด ไม่
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีป่ ระชุมชีข้ าด
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ค่า ตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบ าลทําหน้ าที่
พิจารณา และกํ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และไม่ เป็ นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณา
ค่า ตอบแทนจะต้อ งมีค วามโปรงใส และมีค วามเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานะทางการเงิน ของบริษัท
ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถจูงใจ
และรัก ษากรรมการที่มีค วามรู้ค วามสามารถให้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ก ับ บริษัท ได้ และสามารถเทีย บเคีย งได้กับ
ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึง่ จะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ิ
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คณะกรรมการอื่น ๆ นอกจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด ย่อ ย

คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู้ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เพื่อช่วยกลันกรองการปฏิ
่
บตั งิ านเฉพาะด้าน
และสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้บริษทั มีระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้คณะกรรมการอื่นๆ แต่ละคณะมีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ
10 บทบาทของประธานกรรมการ
1) ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
2) ประธานกรรมการไม่รว่ มในการบริหารงานปกติประจําวันของบริษทั
3) ประธานกรรมการไม่เป็ นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นเพื่อให้การทําหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการชุดอืน่ มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง

4) ใช้ภาวะผูน้ ําในการดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมาการบริษทั ทัง้ คณะเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็ นอิสระจากฝ่ ายริหาร
5) ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมกรรมการบริษทั และวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การเสนอ เพือ่ ให้วาระสอดคล้องกับ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอ
เรือ่ งทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
6) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
7) ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
ของฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ ให้คาํ แนะนํา และสนับสนุ นการดําเนินงานของฝ่ ายบริหาร
11 ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับผิ ด ชอบของประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหาร
1) ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษทั
2) ตัดสินในเรือ่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั กําหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึง
การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3) เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสารคําสัง่
หนังสือแจ้งใดๆตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
4) มีอาํ นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอํานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ
ต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
5) มีอาํ นาจในการกําหนดเงือ่ นไขทางการค้าเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ
กรรมการบริษทั
7) ดําเนินการใดๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และหรือกรรมการบริษทั /
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะ
ไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนุ มตั ิรายการใดที่ตน หรือผู้รบั มอบอํานาจช่วง หรือ
บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง (ตามที่นิ ย ามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ) มีส่ว นได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ ในลัก ษณะอื่น ใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุ ม ตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ริ ายการดังกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด

12 การพัฒ นากรรมการและผูท้ ี่บ ริ หาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้ เลขานุ การบริษัทได้เพิม่ พูนความรู้ และ
สามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการกํากับดูแลกิจการของบริษทั โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ทัง้ จากการ
จัด อบรมภายใน และจากสถาบัน ภายนอกอื่ น ๆ เช่ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
13 การปฐมนิ เทศคณะกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพือ่ ให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในธุ ร กิจ ของบริษัท และกฎระเบีย บที่เกี่ย วข้อ งโดยได้จ ดั เตรีย มข้อ มูล เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ บริษัท อัน ได้แ ก่
โครงสร้างองค์กรและผูบ้ ริหาร ลักษณะการดําเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั รวมทัง้ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ย วข้อ งให้แ ก่ ก รรมการใหม่ เพื่อ ให้ก รรมการดัง กล่ าวสามารถเข้า ใจการดําเนิ น งานของบริษัท
รวมทัง้ รับทราบบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
14 แผนการสืบ ทอดตํา แหน่ ง (Succession Plan)
บริษัท ตระหนั ก ถึงความสํา คัญ ในการดํ า เนิ น กิจการอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและต่ อ เนื่ อ ง จึงได้กํ าหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูบ้ ริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่ ง โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส ซึง่
จะพิจารณาจากความรูแ้ ละความสามารถ รวมทัง้ ประสบการณ์และจริยธรรม ดังนี้
1) กําหนดตําแหน่งทีส่ าํ คัญในการดําเนินกิจการบริษทั แต่ละสาย/ด้าน/ฝ่ าย
2) กําหนดคุณสมบัตกิ รรมการผูส้ บื ทอดตําแหน่ ง
3) กําหนดรายชื่อ ผู้บริหารแต่ละฝ่ าย/หน่ วยงานทีมีคุณสมบัติและความพร้อมเพียงในในการสืบทอด
ตําแหน่ง
4) กําหนดรายชือ่ และพนักงาน ระดับต่างๆ ทีม่ โี อกาสเป็ นผูส้ บื ทอดตําแหน่ งในโอกาสต่อไป
5) วางแผนการพัฒนาผูบ้ ริหารทีก่ าํ หนด รวมทัง้ พนักงาน และผูบ้ หิ ารทีม่ ศี กั ยภาพสูงเพือ่ เตรียมความ
พร้อม
6) ทบทวนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูบ้ ริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี

กฎบัตรนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ให้
มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที1่ 0 พฤษภาคม 2559
………………………………………………………..
( นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์ )
ประธานกรรมการบริษทั

