กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมรับผิดชอบ
ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเป็ นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ต้องมีสญ
ั ชำติไทยและมีถิ่นฐำนอยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย
1.2 กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ โดยจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ และต้องมีคณ
ุ สมบัติตำมมำตรำ 68
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
1.3 คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึง่ ในสำม (1/3) ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
2.1 เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตำมกฎหมำยและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศของสำนักงำน กลต. อีกทัง้ ต้องมี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ
2.2 เป็ นผูม้ ีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.1 อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็ นหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรในบริษัทมหำชนจำกัด
3.2 กำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
3.3 พิจำรณำ อนุมตั ิ และทบทวน แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย และ
กำรประเมินควำมเสีย่ ง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ เป็ นประจำทุกปี
3.4 ควบคุมดูแลให้ผบู้ ริหำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
3.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง โปร่งใส และ
ครบถ้วน ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
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3.6 ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
3.7 ให้ควำมสำคัญในเรือ่ งกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกำรกำหนดและอนุมตั ินโยบำย กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง แต่งตัง้ คณะทำงำน กำกับดูแลให้มีระบบกำรสนับสนุน และตลอดจนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส ติดตำม
และดูแลให้พนักงำนทุกระดับปฏิบตั ิตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด
3.8 อนุมตั ิกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้ำง หรือที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ตำมที่กฎหมำยกำหนด
3.9 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
3.10 อนุมตั ิกำรบรรจุ แต่งตัง้ และถอดถอน ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะอนุกรรมกำรอื่นๆ รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และเลขำนุกำรบริษัท รวมทัง้ กำรอนุมตั ิอตั รำเงินเดือน ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นแก่บคุ คล
และคณะบุคคลดังกล่ำว
3.11 อนุมตั ิเรือ่ งเกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนำจกำรอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรบริหำร
3.12 มอบหมำยหรือแนะนำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำหรือปฏิบตั ิในเรือ่ งหนึง่
เรือ่ งใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
3.13 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมตั ิเรือ่ งทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรนำเสนอ
3.14 ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพและไม่ให้
ควำมสำคัญต่อผลประโยชน์สว่ นตัวเหนือควำมรับผิดชอบทีม่ ีตอ่ บริษัทฯ รวมถึงกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ และ
กำรไม่นำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และลูกค้ำไปเปิ ดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื่
3.15 กำรตัดสินใจใดๆ ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยจัดกำรจะร่วมกันพิจำรณำ
ปั ญหำดังกล่ำวอย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีเหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรม
ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
3.16 ติดตำมดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงินและกำรชำระหนี ้ รวมทัง้ แผนและกลไกในกำรแก้ปัญหำหำกเกิดปั ญหำ
3.17 ในกรณีจำเป็ นเร่งด่วน ให้ประธำนกรรมกำรพิจำรณำใช้อำนำจของคณะกรรมกำรทีก่ ล่ำ วข้ำงต้นได้ตำม
ควำมเหมำะสม แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบ
3.18 ห้ำมกรรมกำรคำ้ ประกันส่วนตัวให้แก่พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่
อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต
4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร มีดงั นี ้
4.1 ดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของ
บริษัท
4.2 กำหนดขอบเขตบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและของฝ่ ำยจัดกำรให้มีควำมชัดเจน
4.3 กำหนดเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท รวมถึงพิจำรณำจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และดำเนิน
กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ได้กำหนดไว้
4.4 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร พร้อมสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนแสวงหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุงกำรทำ
หน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่อง
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4.5 ประธำนกรรมกำร หรือผูท้ ี่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย มีหน้ำทีเ่ ชิญประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยส่งหนังสือ
เชิญประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม
4.6 ประธำนกรรมกำรเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในเรือ่ งกำหนดวำระของกำรประชุม โดยกำรเตรียมกำรร่วมกับ
ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเลขำนุกำรบริษัท โดยจะพิจำรณำคำขอของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง ที่จะบรรจุเรือ่ งสำคัญเป็ นวำระในกำรประชุมด้วย
4.7 ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และจัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเรือ่ ง
เพื่อกำรอภิปรำยและให้เวลำมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปั ญหำได้อย่ำงรอบคอบ
4.8 ทำหน้ำที่เป็ นประธำนในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ
4.9 ควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำร
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
4.10 เป็ นตัวแทนของคณะกรรมกำรในกำรให้คำแนะนำและติดตำมดูแลกำรบริหำรงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
4.11 เป็ นตัวแทนของคณะกรรมกำรในกำรทำงำนร่วมกับเลขำนุกำรบริษัทในฐำนะที่เป็ นผูด้ แู ลให้ขอ้ เสนอแนะ และ
สนับสนุนกระบวนกำรทำงำนในด้ำนต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
4.12 ติดต่อสือ่ สำรและติดตำมกำรทำงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่ำงกรรมกำร
4.13 สือ่ สำรข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรไปยังพนักงำน นักลงทุน สือ่ มวลชน นักวิเครำะห์ และกลุม่
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.14 พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
และประธำนบำงประกำรข้ำงต้น เช่น คณะกรรมกำรบริหำร เป็ นต้น
5. การดารงตาแหน่งกรรมการ
5.1 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทกุ ครัง้ กรรมกำรจะออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำร
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลำกกันว่ำ
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึง่ พ้น
ตำแหน่งตำมวรรคหนึง่ อำจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
5.2 นอกจำกพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมือ่
5.2.1 ตำย
5.2.2 ลำออก
5.2.3 ขำดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
5.2.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
5.2.5 ศำลมีคำสั่งให้ออก
5.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึง่
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มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ นั้
จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
6. การประชุมและการออกเสียงของคณะกรรมการบริษัท
6.1 ให้กำหนดวันและวำระกำรประชุมปกติไว้ลว่ งหน้ำ ซึง่ มีเป็ นประจำทุกเดือน เพื่อกรรมกำรจะได้จดั สรรเวลำของตน
สำหรับกำรประชุมทุกครัง้ ได้โดยสะดวก นอกจำกนัน้ ยังอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมจำเป็ น
ได้อีกด้วย โดยในกำรประชุมวำระปกติทกุ ครัง้ จะมีกำรติดตำมเรือ่ งที่สบื เนื่องจำกกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำและ
ผลกำรดำเนินงำนประจำเดือน และ/หรือ ประจำงวดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็ นนโยบำยให้กรรมกำรแต่
ละท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมทัง้ หมดในแต่ละปี
6.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรเข้ำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
6.3 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรเพื่อให้ขอ้ มูล หรือ
รำยละเอียดเพิม่ เติมในฐำนะทีเ่ ป็ นผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง
6.4 กรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงและขอข้อมูล คำปรึกษำ และบริกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพิม่ เติมได้จำกผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย
หรืออำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอกด้วยก็ได้
6.5 ผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่ให้ขอ้ มูลและควำมเห็นทีเ่ หมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัท
6.6 เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม
ในแต่ละวำระให้แก่กรรมกำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรทุกท่ำน มีเวลำเพียงพอ
ที่จะศึกษำข้อมูลต่ำงๆ ก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครัง้
6.7 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ ให้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในทุกวำระอย่ำง
ครบถ้วน และจัดเก็บรำยงำนดังกล่ำวที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
6.8 กำรวินจิ ฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำร
ซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมกำรบริษัทจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ในเรือ่ งงบกำรเงินของบริษัทฯ และเรือ่ งที่
สำคัญต่ำงๆ ตำมข้อพึงปฏิบตั ิที่ดที ี่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงไว้ควบคูก่ บั รำยงำนของผูส้ อบบัญชีใน
รำยงำนประจำปี รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชีภำยนอกจะหำรือและประชุมร่วมกันกับฝ่ ำยบริหำร แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำร ทรำบและ
พิจำรณำ เพื่อให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
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8. การประเมินผล
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นรำยคณะ และรำยบุคคล
รวมถึงประเมินคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร อย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ ประเมิน
กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรในภำพรวม กำรทำหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมของกำรเป็ นกรรมกำรรำยบุคคล และเพื่อกำรปรับปรุง
แก้ไขปั ญหำ รวมทัง้ เปิ ดเผยขัน้ ตอน หลักเกณฑ์และผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจำปี
ทัง้ นีต้ งั้ แต่วนั ที่ 23 ธันวำคม 2564
ประกำศ ณ 23 ธันวำคม 2564

(มงคล สิมะโรจน์)
ประธำนกรรมกำร
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