กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้ าง
มูลค่าให้ แก่กิจการ รวมทังสร้
้ างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการอันมีจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการของบริ ษัท และการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนคณะกรรมการที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องไม่ต่ากว่า 3 ท่าน
 การแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกาหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
จะต้ องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้ องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัท
 กรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
และดารงตาแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อมีเวลาเพียงพอต่อการอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางให้ บริ หารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามประกาศกาหนดของคณะกรรมการกากับและดูแลตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้ วย
 ไม่เคยหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อ
สานักงาน
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน

 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

อานาจหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริ ษัท เป็ นไปตามที่ได้ กาหนดในข้ อบังคับบริ ษัท โดยมีอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
 มีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้ เป็ น
อานาจหน้ าที่ของกรรมการหรื อคณะกรรมการของบริ ษัทมหาชนจากัด
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดไว้ ตลอดจนดาเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 กาหนดนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจ นโยบายด้ านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริ หารเงินทุน และ
นโยบายในการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารนาไปปฏิบตั ิ
 มีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
 กากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามหรื อดีกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และกาหนดแนวทางแก้ ไขในกรณีที่มีอปุ สรรคใน
การบรรลุเป้าหมายนัน้
 จัดให้ มีการรายงานข้ อมูลโดยทัว่ ไป และข้ อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทัว่ ไปอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด


รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญ และกาหนดแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสาคัญ

บทบาทและหน้ าที่ของประธานกรรมการ
 ทาหน้ าที่กาหนดวาระการประชุม เป็ นผู้นาและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ ดาเนินไปอย่างราบรื่ น
 สร้ างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษัท
 กระตุ้นให้ กรรมการทุกคนมีสว่ นร่ วมในที่ประชุมและสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้ อย่างเต็มที่
 สร้ างความชัดเจนในการวางขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หาร
 วางกรอบและติดตามดูแลการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการขององค์กร
 เป็ นผู้แทนและสร้ างชื่อเสียงให้ องค์กร
 เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการทาหน้ าที่เป็ นผู้นาการประชุมสามัญประจาปี
 มีสว่ นร่ วมในการสร้ างขบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบตั ิ
 มีความรับผิดชอบต่อการแสวงหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการและพัฒนาความเป็ น
กรรมการบริ ษัท
 กากับดูแลคณะกรรมการ พร้ อมทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน สื่อสารเพื่อส่งผ่านความคาดหวังให้ กบั
คณะกรรมการ
 สร้ างขบวนการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

วาระการดารงตาแหน่ ง
 คณะกรรมการบริ ษัทดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้ รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้ เป็ นกรรมการ
ต่อไปได้ อีก
 สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการชุดย่อย ให้ เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
เมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการให้
้
ดารงตาแหน่งต่อไปได้
 ทังนี
้ ้วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ ไม่ควรเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

การประชุม
 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
จึงถือเป็ นองค์ประชุม
 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี และอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ ตามความ
จาเป็ น
 ประธานกรรมการบริ ษัท จะเป็ นผู้ดแู ลให้ ความเห็นชอบและกาหนดวาระการประชุม
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุม ต่อกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้ าที่ดแู ล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอ
สาหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สาคัญ

นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
ประธานกรรมการ

