
   บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั (ฉบบัแกไ้ข ลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2564)             1 

 

 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย และ
เป้าหมาย เพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั
ฉบบัน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเป็นผูน้ าในการปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมเป็นประโยชนต่์อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

 
2. องค์ประกอบคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จ ากดัเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้ซ่ึงเลือกตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กรรมการอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถืองบการเงิน     

2.1 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ ง     
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2.2 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ 

2.3 ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ  ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั 
เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 
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2.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
3. คุณสมบัตขิองกรรมกำรบริษทั 

3.1 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพรบ.มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมแกไ้ข
เพ่ิมเติม)  ไม่มีลกัษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการใน
บริษทัท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
1)   บรรลุนิติภาวะ 
2)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3)   ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดย

ทุจริต 
4)   ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 
3.2 มีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย ก ากับดูแล ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะอุทิศใหก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งเตม็ท่ี 

3.3 ก าหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

3.4 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบัการตดัสินใจในการบริหารงาน 
ทั้งน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ดงัน้ี 

3.4.1 ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ 

3.4.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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3.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของ
ตน 

3.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้  

3.4.6 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 

  
4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.1 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  

4.2 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
กไ็ด ้

4.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
น าเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ท่ีตนแทน เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการไม่จ าเป็นตอ้งสรรหาบุคคล
เขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 

4.4 กรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกถึงประธานกรรมการบริษทั การ
ลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

 

5. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
5.1 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย หรือ ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 

(รวมทั้ งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศ/กฎระเบียบคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และขอ้ก าหนดอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการบริษทั 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก  
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5.2 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

6. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลใหก้าร
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีและ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมแกไ้ข
เพ่ิมเติม) มีอ  านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

6.2 ก าหนด หรือ เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
6.3 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
6.3.1 การพิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ 

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มี
การพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน ์ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

6.3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

6.3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ด าเนินการกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส 

6.3.4 การดูแลให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน ความ
ต่อเน่ืองของผูบ้ริหารสืบทอดต าแหน่ง  

6.4 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย แผนงานท่ีก าหนด และก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน
โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจประเภทเดียวกนั 

6.5 จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้
ความเห็นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
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คร้ัง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองคก์รท่ีสะทอ้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6.6 ส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

6.7 พิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบเพ่ือ
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดและเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชนใ์หถู้กตอ้งครบถว้น 

6.8 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการท ารายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจาก        
ผูมี้อ  านาจ  มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง การสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ 
ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

6.9 คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นถึงความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.10 จดัให้มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฏหมายและหลกัเกณฑข์อง
กฏหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

6.11  แต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ 
และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

6.12  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจ าทุปี 

6.13  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.14  คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหน่ึงบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการ โดยผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

6.15  คณะกรรมการอาจแต่งตั้ งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ 
ได ้    

6.16 พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การมี
ส่วนไดเ้สียหรือประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้รายการท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและ
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เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจอนุมติัของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง และ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 
    ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการขา้งตน้จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการ 

หรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั (ถา้มีใน
อนาคต) ซ่ึงการอนุมติัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฏหมายท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด               

 

7. กำรประชุมและองค์ประชุม 
7.1 ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้ งปี แจ้งแก่กรรมการทราบ เพ่ือให้

กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้
7.2 ใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยสามเดือนต่อคร้ังแต่จ านวนคร้ังของการประชุมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 

ใหเ้หมาะสมแก่การด าเนินธุรกิจของบริษทั 
7.3 จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้

กรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
7.4 ในการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม แต่สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 
ของการประชุมทั้งปี โดยเฉล่ียกรรมการทั้งคณะควรเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีท่ีผา่นมา 

7.5 ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

7.6 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียงดออกเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง และจ านวนองค์
ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

7.7 จดัให้มีการประชุมระหว่างกนัของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม     
ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการแจ้งแก่ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ 

7.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มูล
หรือเอกสารส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8. หน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกไ็ด ้ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ก ากบั ติดตาม ดูแล การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 
2. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปี และการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
3. ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจ าปี) และร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

เลขานุการบริษัท ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูแลให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และคณะกรรมการได้รับขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนังสือนัดประชุมให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ ใชดุ้ลย
พินิจอยา่งรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครบถว้น  

6. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน
ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่ง
กรรมการกบัฝ่ายบริหาร รวมถึง ส่งเสริม สนบัสนุนฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายบริษทัฯ 

8. ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลให้มัน่ใจวา่ 
มีการน าแนวทางไปใชใ้นการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. ก ากบั ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเร่ือง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษทั
เป็นผูรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะเร่ือง 

 

9. กำรรำยงำน 
คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในแบบ 56-1 One Report โดยเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี หมายรวมถึง
รายงานความยัง่ยืนของบริษทัดว้ย 

 

10. กำรประเมนิผลคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามแบบประเมินตนเองท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และน าส่งแก่เลขานุการ
บริษทั เพ่ือท าการรวบรวมผลคะแนนประเมินและสรุปผลวิเคราะห์เพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของคณะกรรมการต่อไป 
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11. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบค่าตอบแทน
กรรมการ ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บการอนุมติัตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564  เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564  โดยใหมี้ 

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป  
 
 
      
     
             
                                                                                         
 
                 
            (รศ. ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ) 
             ประธานกรรมการบริษทั 

 
  

 

  


