บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) เห็ นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
โดยมี องค์ประกอบ หน้าที่ ความรั บผิดชอบและแนวทางปฏิ บตั ิ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อกากับดู แลการปฏิ บัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ ประกอบคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่ น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จากัดเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้ ซึ่ งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) คน และกรรมการอิ ส ระต้องมี คุ ณ สมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คนต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถืองบการเงิน
2.1 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูค้ ดั เลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ จะแบ่ งคะแนนเสี ย งให้แก่ ผูใ้ ดมากน้อยเพี ยงใดไม่ ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะเลื อกกรรมการได้ไม่เกิ นจานวน
กรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นต้องเลื อกตั้ง ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตั้ง ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2.2 ให้คณะกรรมการเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิ จารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
2.3 ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
2.4 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อ กบุ ค คลเข้า เป็ นกรรมการแทนดังกล่ าว จะอยู่ ในต าแหน่ งได้เพี ย งเท่ าวาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ข อง
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กรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
3. คุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษทั
3.1 กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติดงั นี้
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพรบ.มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมแก้ไข
เพิ่มเติม) ไม่มีลกั ษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 89/3 แห่ งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่ สุดให้จาคุ กในความผิดเกี่ ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดย
ทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์กร หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่
3.2 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ งการก าหนดกลยุ ท ธ์ นโยบาย ก ากับ ดู แ ล ติ ด ตามผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความซื่ อสัตย์ และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
3.3 กาหนดนโยบายให้ก รรมการและกรรมการอิ ส ระแต่ ละคนไปด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท จด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
3.4 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ มีความเป็ นอิสระจากการควบคุ มของฝ่ ายบริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อส่ วนได้เสี ยกับการตัดสิ นใจในการบริ หารงาน
ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระ ดังนี้
3.4.1 ถือหุ น้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3.4.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ รับเงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
3.4.3 ไม่เป็ นบุ ค คลที่ มีค วามสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตาม
กฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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3.4.4 ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน
3.4.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
3.4.6 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
4.1 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
4.2 กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดนั้น เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ก็ได้
4.3 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
นาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการไม่จาเป็ นต้องสรรหาบุคคล
เข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง
4.4 กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
5. กำรพ้ นจำกตำแหน่ ง
5.1 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย หรื อ ลาออก
 ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษท
ั มหาชนกาหนด
 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ ลงมติให้ออก
 ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
5.2 ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
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6. อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และการกากับดูแลให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดีและ
คานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ จดั ตั้งขึ้ นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไข
เพิ่มเติม) มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
6.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ และข้อบังคับ ของบริ ษ ัท
ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น โดยปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต และระมัด ระวังรั กษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอ
ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
6.2 กาหนด หรื อ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
6.3 คณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่ องสาคัญที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการอย่างเป็ นธรรมและต่อเนื่อง มีดงั นี้
6.3.1 การพิจารณา กาหนด และให้ความเห็นชอบเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้แก่
วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้น มี
การพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจ หรื อกลยุทธ์ของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
6.3.2 การติ ดตามและดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงระบบการรายงานผลเที ยบกับเป้ าหมาย ปั ญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขปัญหา
6.3.3 การควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ย ง รวมทั้งกลไกในการรั บเรื่ องร้ องเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณี ที่มีการชี้เบาะแส
6.3.4 การดูแลให้การดาเนิ นธุ รกิ จมีความต่อเนื่ องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความ
ต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารสื บทอดตาแหน่ง
6.4 กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย แผนงานที่กาหนด และกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงาน
โดยเทียบเคียงกับลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกัน
6.5 จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้
ความเห็ นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง ติดตามให้มีการปฏิบตั ิ ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการปลูกฝังค่านิ ยมองค์กรที่สะท้อนการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั (ทบทวนเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563)

4

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
6.6 ส่ งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่ บริ ษทั ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ และติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
6.7 พิ จารณาการทารายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งของผลประโยชน์ด ้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสาคัญ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และ
ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดและเปิ ดเผยข้อ มู ล รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6.8 จัด ให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการทารายการต่ างๆ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชี ที่ถูกต้อง การสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ ตลอดจนมีระบบต่างๆ
ที่สามารถป้องกันการนาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
6.9 คณะกรรมการบริ ษทั โดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
6.10 จัดให้มีกลไกการกากับ ดู แลบริ ษ ทั ย่อย เพื่ อดู แลรั กษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุ นของบริ ษ ทั โดย
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย เพื่อควบคุมการบริ หารให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ของ
กฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6.11 แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่สนับสนุ นข้อมูลกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบ
และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
6.12 จัดให้มีการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ น
ประจาทุปี
6.13 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึ ง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.14 คณะกรรมการมีสิทธิ เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิบุคคลหนึ่ งบุ คคลใดคนเดี ยว หรื อหลายคนมาเป็ นที่ ปรึ กษา
ของคณะกรรมการ โดยผูร้ ับเชิญไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการ
6.15 คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลอื่ น ใดให้ ด าเนิ น กิ จ การของบริ ษัท ภายใต้ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่ อ ให้บุ ค คลดังกล่ าวมี อานาจ และ/หรื อภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นๆ
ได้
6.16 พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมี
ส่ วนได้เสี ยหรื อประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นรายการที่เป็ นรายการธุรกิจปกติและ
เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป ตามที่ คณะกรรมการได้กาหนดอานาจอนุ มตั ิ ของบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย โดยอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง และ
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รายการได้ม าหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ตามหลักเกณฑ์ข องตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย หรื อตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการ
หรื อบุคคลที่ อาจมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลกั ษณะอื่นใดกับบริ ษทั (ถ้ามีใน
อนาคต) ซึ่ งการอนุมตั ิในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ รายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
7. กำรประชุมและองค์ ประชุม
7.1 ก าหนดตารางการประชุ ม คณะกรรมการเป็ นการล่ วงหน้าทั้ง ปี แจ้ง แก่ ก รรมการทราบ เพื่ อ ให้
กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่ วมประชุมได้
7.2 ให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งแต่จานวนครั้งของการประชุมต้องไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี
ให้เหมาะสมแก่การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
7.3 จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้แ ก่ กรรมการเป็ นการล่ วงหน้า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้
กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
7.4 ในการประชุ มคณะกรรมการมี กรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม แต่สนับสนุนให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75
ของการประชุมทั้งปี โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี ที่ผา่ นมา
7.5 ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่ส ามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ให้กรรมการที่ มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
7.6 การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ถือ เสี ย งข้างมาก โดยกรรมการผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยงดออกเสี ย ง ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ประธานในที่ ประชุ มเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาดเพิ่มอีกหนึ่ งเสี ยง และจานวนองค์
ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนกรรมการทั้งหมด
7.7 จัดให้มีการประชุ มระหว่างกันของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุ ม
ปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อปรึ กษาหารื อประเด็น ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การกากับ ดู แ ลกิ จการแจ้งแก่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารทราบ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาด้านต่างๆ
7.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อาจเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม และให้ขอ้ มูล
หรื อเอกสารส่ วนที่เกี่ยวข้อง
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8. กำรรำยงำน
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องรายงานผลการดาเนิ นงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 561) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมถึงรายงานความัง่ ยืนของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามที่ กฎหมาย
ระเบียบ หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด
9. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคล
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินตนเองที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็ นชอบ และนาส่ งแก่เลขานุ การ
บริ ษทั เพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนประเมินและสรุ ปผลวิเคราะห์เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของคณะกรรมการต่อไป
10. ค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาหลักเกณฑ์และรู ปแบบค่าตอบแทน
กรรมการ ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณาอนุมตั ิโดยที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นไป

( รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริ ญ )
ประธานกรรมการบริ ษทั
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