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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) เห็นควรให้กาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
โดยมีองค์ประกอบ หน้าที�ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบติั มีวตัถุประสงค์เพื�อกาํกบัดูแล การปฏิบติั
หนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 
2. องค์ประกอบคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จาํกดัเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั<งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 
และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้ซึ� งเลือกตั<งและถอดถอนโดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทั<งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั<งนี<  กรรมการอย่างนอ้ยหนึ�ง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเชื�อถืองบการเงิน     

2.1 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั<งกรรมการ ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก 
และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี<  

(1) ผูถื้อหุน้หนึ�งรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั<งหมดตาม (1) เลือกตั<งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที�
เลือกตั<งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวน
กรรมการทั<งหมดที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั<ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั<งเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั<ง ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั<งใน
ลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั<ง ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ<นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี<ขาด 

2.2 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ�ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ 

2.3 ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพื�อใหมี้การแบ่งแยกหนา้ที�อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 
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2.4 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการที�ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

 
3. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทั 

3.1 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา ที�มีคุณสมบติัดงันี<  
มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา CD แห่งพรบ.มหาชนจาํกดั พ.ศ.EFGF (รวมแกไ้ข
เพิ�มเติม)  ไม่มีลกัษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการใน
บริษทัที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามมาตรา DH/G แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.EFGF 
(รวมแกไ้ขเพิ�มเติม) 
1)   บรรลุนิติภาวะ 
2)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3)   ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกในความผิดเกี�ยวกบัทรัพยที์�ไดก้ระทาํโดย

ทุจริต 
4)   ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อ หนา้ที� 
3.2 มีคุณสมบติัที�หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการกาํหนดกลยทุธ์ นโยบาย กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื�อสัตย ์และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศใหก้บัการ
ปฏิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเตม็ที� 

3.3 กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

3.4 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบัการตดัสินใจในการบริหารงาน 
ทั<งนี<  ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ดงันี<  

3.4.1 ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือ นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

3.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ 

3.4.3 ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
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3.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติ
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน 

3.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ 

3.4.6 ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 

 
4. วาระการดาํรงตําแหน่ง 

4.1 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั< งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที�
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม  

4.2 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั<นใหจ้บัสลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั<น เป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง
กไ็ด ้

4.3 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ� งซึ� งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด 
นาํเสนอคณะกรรมการเพื�ออนุมติัแต่งตั<งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ที�ตนแทน เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการไม่จาํเป็นตอ้งสรรหาบุคคล
เขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง 

4.4 กรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื�นหนงัสือลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่
วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั  

 
5. การพ้นจากตําแหน่ง 

5.1 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
• ตาย หรือ ลาออก  
• ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนกาํหนด 
• ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
• ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

5.2 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือ โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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6. อาํนาจหน้าที1และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมที�ดีและ
คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�จดัตั<งขึ<นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมแกไ้ข
เพิ�มเติม) มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี<  

6.1 คณะกรรมการบริษทัต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์ สุจริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี พร้อมทั<งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

6.2 กาํหนด หรือ เปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทั 
6.3 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื�องสําคญัที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มแก่กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื�อง มีดงันี<  
6.3.1 การพิจารณา กาํหนด และใหค้วามเห็นชอบเรื�องสาํคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ 

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มี
การพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน ์ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา  

6.3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที�กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

6.3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง รวมทั<งกลไกในการรับเรื� องร้องเรียนและการ
ดาํเนินการกรณีที�มีการชี< เบาะแส 

6.3.4 การดูแลให้การดาํเนินธุรกิจมีความต่อเนื�องในระยะยาว รวมทั<งแผนการพฒันาพนกังาน ความ
ต่อเนื�องของผูบ้ริหารสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

6.4 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย แผนงานที�กาํหนด และกาํหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน
โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจประเภทเดียวกนั 

6.5 จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้
ความเห็นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครั< ง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองคก์รที�สะทอ้นการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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6.6 ส่งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที�บริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

6.7 พิจารณาการทาํรายการที�อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเพื�อ
ผลประโยชนข์องบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเปิดเผยข้อมูลรายการที�อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชนใ์หถู้กตอ้งครบถว้น 

6.8 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ เพื�อใหม้ั�นใจว่าการทาํรายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้
อาํนาจ    มีการสอบทานและจดัทาํบญัชีที�ถูกตอ้ง การสอบบญัชีที�เชื�อถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที�
สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

6.9 คณะกรรมการบริษทัโดยผา่นการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

6.10 จดัให้มีกลไกการกาํกับดูแลบริษทัย่อย เพื�อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที�จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย เพื�อควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

6.11  แต่งตั<งเลขานุการบริษทั ซึ� งทาํหนา้ที�สนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑต่์างๆ ที�คณะกรรมการจะตอ้งทราบ 
และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั<งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

6.12  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาํทุปี 

6.13  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื�องสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึง
ปฏิบติัที�ดีสาํหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.14  คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหนึ� งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที�ปรึกษา
ของคณะกรรมการ โดยผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมคณะกรรมการ 

6.15  คณะกรรมการอาจแต่งตั< งบุคคลอื�นใดให้ดํา เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื�อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที�
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั<นๆ 
ได ้    

6.16 พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการที�เกี�ยวโยงหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การมี
ส่วนไดเ้สียหรือประโยชนอื์�นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้รายการที�เป็นรายการธุรกิจปกติและ
เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป ตามที�คณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการตามที�กาํหนดเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยง และ
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รายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย์ของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เพื�อใหม้ั�นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

    ทั<งนี<  การอนุมติัรายการของคณะกรรมการขา้งตน้จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที�คณะกรรมการ 
หรือบุคคลที�อาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ลกัษณะอื�นใดกบับริษทั (ถา้มีใน
อนาคต) ซึ�งการอนุมติัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุม
ผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื�อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนด               

 
7. การประชุมและองค์ประชุม 

7.1 กาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั< งปี แจ้งแก่กรรมการทราบ เพื�อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้

7.2 ใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครั< งแต่จาํนวนครั< งของการประชุมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ครั< งต่อปี 
ใหเ้หมาะสมแก่การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

7.3 จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อให้
กรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

7.4 ในการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการ
ทั<งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม แต่สนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมอย่าง
นอ้ยร้อยละ 75 ของการประชุมทั<งปี และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวน
ครั< งของการประชุมแต่ละครั< ง 

7.5 ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ไดใ้ห้กรรมการที�มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

7.6 การวินิจฉัยชี< ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี< ขาดเพิ�มอีกหนึ� งเสียง และจาํนวนองค์
ประชุมขั<นตํ�า ณ ขณะที�จะลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจาํนวนกรรมการทั<งหมด 

7.7 จดัใหมี้การประชุมระหว่างกนัของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม ปี
ละ 1 ครั< ง เพื�อปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการแจ้งแก่ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหารทราบ เพื�อนาํมาปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ 

7.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มูล
หรือเอกสารส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 
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8. การรายงาน 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-
1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามที�กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 
9. การประเมนิผลคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั (ทั<งองคค์ณะ) อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครั< ง ตามแบบประเมินตนเองที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และนาํส่งแก่เลขานุการบริษทั 
เพื�อทาํการรวบรวมผลคะแนนประเมินและสรุปผลวิเคราะห์เพื�อนาํมาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทาํงานของคณะกรรมการต่อไป 
 

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณา กลั�นกรอง  และนาํเสนอต่อที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 
 
กฎบตัรนี<ไดรั้บการอนุมติัตามมติคณะกรรมการบริษทั ครั< งที� 13/2561 เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2561 โดยใหมี้
ผล 

บงัคบัใชต้ั<งแต่วนัที� 18 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป  
     
                      

                                                                                          
  

            ( รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ) 
             ประธานกรรมการบริษทั 

 
  


