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หนา้ที่  1 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น จึงมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างมูลค่าใหกิ้จการรวมทั้งสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กบัผูถื้อหุ้น ซ่ึงโดยทัว่ไปคณะกรรมการจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบัติ 
ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริษทั จึงแบ่งเป็น 2 ดา้น 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทั จะด าเนินงานไป
ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการด าเนินงานของ
บริษทัต่อผูถื้อหุ้นคณะกรรมการบริษทั ยงัมีอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย
ขอ้บงัคบับริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั แสดงไวใ้นหัวขอ้ 5 เร่ืองอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั 

ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน
มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษทั และการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเม่ือรวมแล้วมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย   

คณะกรรมการบริษทัจะต้องประกอบด้วยมีกรรมการท่ีมีความคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดอย่างแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทั ก็ได ้

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบ



 

หนา้ที่  2 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

วิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผู ้
ถือหุน้ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทั โดยต าแหน่งและบริษทั
มีนโยบายใหป้ระธานกรรมการบริษทัจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3. กรรมการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการดงักล่าว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษทัและต้อง เป็นไปตามแนวทางของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์น เม่ือรวมกบั
การด ารงต าแหน่งในบริษทัแลว้ ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทั 

4. กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนักบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดให้กรรมการบริษทั ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับ
พิจารณาเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทัต่อไปไดอี้กวาระหน่ึง 



 

หนา้ที่  3 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วน 1ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั 
ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทัอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน 
จ ากัดหรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จากต าแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 1 เดือน ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือ
นอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 

5. อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

นอกจากหน้าท่ีหลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น ตามท่ีได้กล่าวมาแลว้ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
กรรมการบริษทัยงัเป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมายขอ้บงัคบับริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 



 

หนา้ที่  4 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการ
ด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจดัการ อ านาจอนุมติั และงบประมาณของบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมทั้งก ากบัดูแลการจดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญั และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย 
กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ ทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอ 

2. ก ากบั ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารและการจัดการ
ของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั
ของกิจการ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่บริษทัและผูถื้อหุน้ 

3. ก ากบัและดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั และบริษทัย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบายต่าง ๆ ของบริษทั หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมายหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ 
ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน  

4. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และ
ก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

5. ด าเนินการให้บริษทัและบริษทัย่อยน าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทั้งจดั
ใหมี้ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจดัให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ 

6. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าว  

ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท า
ให้คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืน



 

หนา้ที่  5 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

ใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

7. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการ
ปรับใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมี้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

8. ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ (ถ้ามี) เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

9. ให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไป
กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

10.ดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั 
และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดท่ีท ากบับริษทั หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

1 1 .คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ  ไดเ้ม่ือ

เห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกบับริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใด
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 



 

หนา้ที่  6 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

6. การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทั้งปีและอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

2. ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 

3. เลขานุการ บริษทั ท าหน้าท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้
ก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่ กรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

4. ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคญัโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

5. ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยนัยส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุม
ระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ 

6. การลงมติให้ใชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ให้บนัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงาน
การประชุม 

7. ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอใหฝ่้ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

8. เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงาน
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

9. การประชุมคณะกรรมการบริษทัสามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดยการด าเนินการจะตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนดทั้งน้ี หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได ้



 

หนา้ที่  7 จาก  7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

10.การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทั มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริษทัทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการบริษทัอยูใ่ห้รองประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน
ท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มี รองประธานกรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้กรรมการบริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ี
ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษทั ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 

กฎบตัรฉบบัน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 

 


