กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไว้ และนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเข้าดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มิใช่บุคคลเดียวกัน และมีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนแยกจากกัน
3) ในกรณีท่ผี ดู้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึ่ง
ท่านเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ในการอนุ มตั ิในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระมีส่วนได้เสีย
จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
4) คณะกรรมการบริษัทได้แต่ งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้เลขานุ การบริษัท
ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การ
บริษทั
5) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายทัง้ เพศ อายุ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพและความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านซึง่ จาเป็ นต่อปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการซึง่ จะช่วยให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาว ได้แก่ ความรูท้ างบัญชีและการเงิน
การบริห ารจัดการองค์ก รและทรัพ ยากรบุ ค คล การบริห ารความเสี่ย ง การจัดการในภาวะวิก ฤติ ความรู้
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ การตลาดระหว่างประเทศ การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ความรูค้ วามชานาญ
เฉพาะด้านอื่นๆ ที่เป็ น ต่ อบริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้ า ทัง้ นี้ ต้อ งมีสดั ส่วนกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
อย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการทีม่ คี วามรูท้ างด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน
 คุณสมบัติของกรรมการ
1) มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
หรือตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจ มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็ นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มผี ลประโยชน์ อ่นื ใด ทัง้ นี้
กรรมการบริษัททุกท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที หากกรรมการมีการประกอบธุรกิจหรือเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารใน
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บริษทั อื่น (นอกเหนือจากบริษัทฯ บริษทั ในเครือ และบริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)) ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์สที าอาคาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์งานไม้ และงานอุตสาหกรรมทัวไปส
่ าหรับ
ผูใ้ ช้งานประเภทกลุ่มลูกค้าทัวไป
่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ (“ธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์สีสาหรับกลุ่ม
ลู ก ค้ าทัว่ ไป”) (ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อม) และหากกรณี เป็ น เช่ น นัน้ คณ ะกรรมการบริษัท จะ
ดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อขจัดการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีทก่ี รรมการรายดังกล่าวถึง
คราวต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เสนอให้แต่งตัง้ กรรมการท่านนัน้ กลับเข้า
ดารงต าแหน่ งกรรมการของบริษัท ฯ อีก เว้น แต่ จะมีเหตุ ผ ลสมควรเป็ น ประการอื่น ซึ่งการแต่ งตัง้ บุ ค คล
ดังกล่าวกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ นัน้ จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4) สามารถอุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ทีต่ นเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความ
รับผิดชอบของตน
5) กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกที่
บริษทั ฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา
6) กรรมการควรดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ฐานะกรรมการบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการได้อย่างเพียงพอ


คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทุกท่านมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
39/2559 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
และหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด ได้แก่


ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับ รวมการถือ หุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย



ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี



ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย



ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือ ผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ
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กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่ าอสังหาริมทรัพ ย์ รายการเกี่ย วกับสิน ทรัพ ย์ห รือบริการ หรือการให้ห รือรับ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวน
ใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกีย่ ว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน


ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่



ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่ อ ย หรือ ไม่ เป็ น หุ้น ส่ว นที่มีนั ย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการที่มีส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลู ก จ้า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการ
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย



ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ



ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และ



ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

2) มีค วามเป็ น อิส ระจากฝ่ายบริห ารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท ฯ และไม่ มีก รรมการอิสระท่ านใดด ารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษทั
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3) กรรมการอิสระควรมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระครัง้ แรก ทัง้ นี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริง
 ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2) พิจารณากาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิส ัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร และฝา่ ยจัดการจัดทา
3) กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ฝ่ายจัด การ หรือ บุ ค คลใด ๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ท าหน้ าที่ด ังกล่ าว เพื่อ ให้เป็ น ไปตาม
วิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ กลยุท ธ์ท างธุรกิจ ทิศ ทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการ
ดาเนินงาน และงบประมาณทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
4) ติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณของบริษทั ฯ
5) ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างสม่าเสมอ
6) จัดให้มกี ารทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบ
การเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
8) จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการทีข่ องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้
ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รักษาและคงไว้ซง่ึ มาตรฐานระดับสูงของการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นบริษทั ฯ และเชื่อมันได้
่ ว่าบริษทั ฯ มีความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9) จัดให้มหี ลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตามหลักความซื่อสัตย์สุจ ริต หลักความโปร่งใสหลักการกากับ
ดูแลกิจ การที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี ซึ่งได้รบั การอนุ ม ัติจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด รวมทัง้ ได้ประชาสัมพันธ์ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรให้เป็ นที่เข้าใจ
ผ่ านระบบจดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทัง้ ได้ติด บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ อีก ทัง้ ยังได้จ ัด ท ามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานและการดาเนิ นงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุม การปฏิบตั ิงานและการ
ดาเนินการภายในองค์กร
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10) คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร โดยให้คณะทางานบริหารความเสีย่ งและความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นประจา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุ ก ๆ ระยะเวลาทีพ่ บว่า
ระดับความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทงั ้ หลาย
11) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มแี นวทางการดาเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผ่าน website หรือรายงานตรงต่อ บริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจกาหนดให้ผ่านหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในและ/หรือเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เพื่อให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
12) พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบีย บที่เกี่ยวข้อง เข้าดารง
ตาแหน่ ง ในกรณี ท่ีตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ค วาม
เห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
13) แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นใด และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนรวมสาหรับกรรมการชุดย่อยตามงบประมาณที่
เสนอโดยฝา่ ยบริหาร (ไม่เกินกว่าจานวนรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ )
14) พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร รองกรรมการผู้จ ัด การส านั ก งานประธานเจ้า หน้ าที่บ ริห าร
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และเลขานุ การบริษัท รวมทัง้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รองกรรมการผู้จดั การสานักงานประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร กรรมการผู้จดั การใหญ่ และพิจารณา
กาหนดวงเงินรวมสาหรับโบนัสประจาปี ของพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการจะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดารงตาแหน่งกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในบริษัทอื่น (นอกเหนือจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัท เชอร์วดู้ เคมิคอล จากัด (มหาชน))
ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สสี าหรับกลุ่มลูกค้าทัวไปที
่ ม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั ฯ
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อ ม) โดยผู้บริห ารมีห น้ าที่ต้องแจ้ง ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวก่อนการแต่งตัง้ (หากมี) โดยหากภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการแล้ว ผูบ้ ริหารราย
ดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจหรือเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั อื่น (นอกเหนือจากบริษทั ฯ
บริษทั ในเครือ และบริษทั เชอร์วู้ด เคมิคอล จากัด (มหาชน)) ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สี
ส าหรับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ทัว่ ไปในลัก ษณะที่เป็ น การแข่ ง ขัน กับ บริษั ท (ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อ ม)
คณะกรรมการจะดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อขจัดการมีสว่ นได้เสียดังกล่าว
15) พิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายเงิน เพื่อการลงทุ น การดาเนิน งานต่ างๆ การกู้ยืมหรือการขอสิน เชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผู้ค้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย
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รวมทัง้ บริษทั ในเครือ โดยไม่จากัดวงเงิน ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบของบริษทั ฯ รวมทัง้ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
16) พิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการที่เกีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม )
รวมทัง้ กฎระเบียบที่เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
พิจารณาอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปในการเข้
่
าทาธุรกรรมระหว่าง
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย กับ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่มีค วามเกี่ย ว ข้อ ง เพื่อ ก าหนดกรอบการ
ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอานาจดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและ
หลัก เกณฑ์ ท่ีเกี่ย วข้อ ง โดยรายการดัง กล่ า วจะต้อ งผ่ า นการพิจ ารณาให้ ค วามเห็น จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทัง้ นี้ กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ ท่านใดทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกีย่ วข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว
17) จัด ให้มีช่องทางในการสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น แต่ ละกลุ่ม อย่างเหมาะสม และกากับ ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล และ
สารสนเทศ เพื่อให้ม นั ่ ใจว่ามีค วามถูก ต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีค วามน่ าเชื่อถือ สอดคล้องกับ นโยบายการ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของ
18) แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษทั ร่วมในจานวนอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ รวมถึงการกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจ ทีช่ ดั เจนให้การ
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องสาคัญ ซึ่งจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มกี ารควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
และการทารายการต่ างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มีนัยสาคัญให้ครบถ้วน
ถูกต้อง
19) พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
20) พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
21) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
22) ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้
มีสว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
23) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่ วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษทั ฯ
24) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ สามเดือน
25) จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในรอบปี ทผ่ี ่านมา
และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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26) ประเมิน ผลการทางานของกรรมการทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมินผลการท างานของกรรมการรายบุค คล เพื่อ
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญั หาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ ได้
27) กากับ และดูแ ลการบริห ารจัดการและการดาเนิ น งานต่ าง ๆ ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย ให้เป็ น ไปตาม
นโยบายต่ าง ๆ ของบริษัท ฯ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพ ย์สิน ที่สาคัญ เท่ าที่ไม่ ขดั หรือแย้งกับ กฎหมายอื่น รวมทัง้ จัด ให้มีระบบการควบคุม ภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั สามารถมอบอานาจ และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอานาจ หรือการมอบอานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบ
อานาจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทั ฯ
กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการ
บริษทั สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจได้รบั ประโยชน์ ใน
ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น
เป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุ มตั ิไว้ และเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
28) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้
 วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้ หมดออกจาก
ตาแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการทีอ่ อกมีจานวน
ใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก (โดยมีผลตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จดหมายลาออก)
3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมาย หรือ
ตามข้อบังคับบริษทั ฯ
4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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 การประชุม
1) จำนวนครัง้ กำรประชุม
 ข้อบังคับบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษทั จะต้องจัด ให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครัง้ ณ จังหวัดทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท ฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อ่นื
ใด โดยได้มกี ารกาหนดวัน เวลา และสถานที่เป็ นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ และ
หากมีความจาเป็ น อาจจัดให้มกี ารประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประชุม
คณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างสม่าเสมอและมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากทีส่ ุด บริษทั ฯ จะ
ส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี ถดั ไปให้กรรมการแต่ละท่าน
ทราบล่วงหน้าก่อนวันสิน้ ปี ของแต่ละปี ซึง่ จะกาหนดจานวนครัง้ การประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อ
ปี
 บริษทั ฯ จะจัดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มฝี ่ายจัดการร่วมด้วย
และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
2) วาระการประชุม
ในการประชุ ม ทุ ก ครัง้ เลขานุ ก ารบริษัท โดยการหารือร่ว มกับ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เพื่อนาเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ร่วมพิจารณา
กาหนดวาระการประชุม เพื่อกาหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า และจะต้องจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่
ใช้ประกอบการประชุมครัง้ นัน้ ๆ ไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่ างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี หากมีความจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธอี ่นื และมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าน้อย
กว่าเจ็ด (7) วันได้การเรียกประชุมคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตัง้ แต่สอง (2) คน ขึน้ ไปร้อง
ขอให้เรียกประชุมคณะกรรรมการให้ประธานคณะกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอในกรณีทผ่ี ดู้ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการ
จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
3) การเข้าประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง
 ข้อบังคับบริษทั กาหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม แต่เพื่อให้กรรมการบริษทั ได้
มีสว่ นร่วมในการพิจารณาและลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จึงกาหนดให้ ณ
ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด (โดยจานวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมให้นับรวม
กรรมการทีม่ าประชุมทัง้ หมด แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย)
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ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ในกรณีทม่ี รี องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม แต่ ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม



การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หาก
กรรมการท่ า นใดมีส่ว นได้เสีย ในวาระการประชุ ม เรื่อ งใด กรรมการท่ านนั น้ ไม่ มีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด



ประธานกรรมการจัด สรรเวลาการประชุ มอย่างเพียงพอ ที่ฝ ายจัดการจะเสนอเรื่องและอภิปราย
ปญั หาสาคัญอย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นที่นาเข้าสู่ท่ี
ประชุม รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัทสนับสนุ นให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปญั หาหรือเรื่องที่นาสู่ท่ปี ระชุม
โดยตรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้มโี อกาสรู้จกั
ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงานในอนาคต



คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากฝ่ายจัดการและ
เลขานุการบริษทั ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทจ่ี าเป็ นคณะกรรมการบริษทั จะจัด
ให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาภายนอก โดยบริษทั ฯ จะถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ

4) การรายงาน
ให้เลขานุการบริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม และนาส่ง
ต่อคณะกรรมการบริษทั ภายใน 14 วันภายหลังจากวันประชุม
 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัท อาจแต่ งตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยคณะหนึ่ งหรือ หลายคณะเพื่อ ท าหน้ าที่สนับ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณา
ทบทวนเรื่องต่ างๆ ที่มีความสาคัญเป็ นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ให้ความเห็นชอบในการ
แต่ งตัง้ สมาชิก คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย การออกกฎบัต รคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่อ ก าหนดระเบีย บต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร
โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้ว างและก าหนดนโยบายเกี่ย วกับ ค่ าตอบแทนที่เป็ น ตัว เงิน และไม่ ใช่ ตัวเงิน โดย
กระบวนการพิจ ารณาค่ าตอบแทนนั น้ ต้อ งโปร่ง ใสและเหมาะสมกับ หน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบและทัด เทีย มกับ
มาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทัง้ นี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการจะกาหนดโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

……………………………………………….
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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