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ข้อก าหนดเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการของ บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคัญของ
บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทขึน้ เพื่อท าหนา้ที่ ช่วย
สนบัสนนุกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิัท และเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบรษิัทสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไป
ตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนด
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท ไวด้งัต่อไปนี ้

1. ขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยฯ์”)   ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบส าหรบัเลขานกุารบรษิัทไวโ้ดยเฉพาะดงันี  ้

1.1 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี
ของบรษิัท 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  ตามมาตรา 89/14 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้  

1.3 เก็บรักษารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่รายงานโดย
กรรมการและผูบ้รหิาร ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

1.4 เก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการรายงานสารสนเทศ และดูแล
ใหม้ีการเก็บรกัษาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบั
แต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

1.5 ให้ค าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกับข้อกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนยัส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 
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1.6 เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมขอ้มลู ท่ีคณะกรรมการบรษิัทตอ้งการจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุม

ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

1.7 จดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

และขอ้พึงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

1.8 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  

ตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

1.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ 
ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

1.10 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

2.1 การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เพียงพอ 

2.2 การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 

2.3 กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั 

2.4 กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ
ประโยชนข์องบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

2.5 ไม่หาประโยชนจ์ากการใช้ขอ้มลูของบริษัทที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
หรือใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบตัิ
ทั่วไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2.6 ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กบับรษิัท หรือพนกังาน หรือลกูคา้ของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบตัิต่องานในหนา้ที่
ของตน 

3. กรณีทีเ่ลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
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แนวทางการปฏิบตัิในกรณีที่เลขานกุารบรษิัทพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

3.1 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลขานกุารบรษิัทคน
เดิมพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

3.2 ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลา
ที่เลขานกุารบรษิัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัที่จดัใหม้ี
ผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

3.4 ด าเนินการแจง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ 

 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัทนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 
2 มิถนุายน 2563 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


