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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั1 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการจดัการของบรษิทั รวมถงึการก าหนดทศิทาง นโยบาย และ
กลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิัทและผู้ถอืหุ้น และการตดิตามการด าเนินงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ของบริษัท  ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจ  หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอกีดว้ย 

2. องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั มดีงัต่อไปนี้ 
(1) คณะกรรมการบรษิทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
(2) คณะกรรมการบรษิทัใหม้จี านวนตามทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด แต่ต้องประกอบดว้ยกรรมการจ านวนอย่าง

น้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
และกรรมการจ านวน 1 คนจะตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั และในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิัท
เหน็สมควร อาจพจิารณาเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิทักไ็ด ้

การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้จะตอ้งมคีวาม
โปร่งใสและชดัเจน โดยการพจิารณาจะต้องมปีระวตัิการศกึษาและประสบการณ์การประกอบวชิาชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมี
รายละเอยีดทีเ่พยีงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริษทั 

กรรมการของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
(1) เป็นบุคคลผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาอย่าง

เพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 
(2) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ต้องไม่มลีกัษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความ
ไวว้างใจให้บรหิารจดัการกจิการที่มมีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ
ก าหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้
เป็นหุน้สว่นหรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

                                                           
1 บรษิัทจะปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และประกาศที่ออกตาม
ความในกฎหมายดงักล่าวโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด  และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึง่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่า
เทยีมกนั เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยให้
ความเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้กรรมการที่ไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคุม และเป็นผูซ้ึง่ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะใหม้ขีอ้จ ากดัในการ
แสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และจะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ คอื 

(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ 
ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ  
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นใดในท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้
บรษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตัง้แต่ยีส่บิ
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม ส าหรบัการ
พจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ของบรษิทั  

4. การเลือกตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ก าหนดให้กรรมการ ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รบัพิจารณา
เลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการต่อไปได ้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) พจิารณาเลอืกตัง้ต่อไป 

(3) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัทสามารถเลอืกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 
ทัง้นี้ บุคคลซึง่เขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่ง  

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน  1 ใน 3 โดย
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและ
ปีทีส่อง ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั  ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 
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นอกจากกรณีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบรษิทัอาจพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทั หรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จ ากดัหรอืมีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการ
กจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(ง) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
(จ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบรษิทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทั ในฐานะผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ปฏบิตัิหน้าทีแ่ละก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิี่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซื่อสตัย์สุจริตเพื่อรกัษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกราย 

(2) ก าหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้ง
การบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยตามทีฝ่่ายบรหิารน าเสนอ รวมถงึก ากบัดูแลการบรหิารงานและ
ผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารหรอืบุคคลใดๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด
ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

(3) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่ของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทอย่างต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอเพื่อใหบ้รรลุกลยุทธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

(4) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของกรรมการและผูบ้รหิาร (ซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้ไป) 

(5) ด าเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

(6) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบรษิทั  
(7) พจิารณาอนุมตักิารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องได้รบัการ

พจิารณาโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) การลงทุนในธุรกจิใหม่ และการด าเนินงานใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) พจิารณาอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนั (ในกรณีทีข่นาดของรายการไม่จ าเป็นต้องพจิารณาโดยทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทั 

(10) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 
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(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการรายใดมสี่วนไดเ้สยีในธุรกรรมใดทีท่ ากบับรษิทั หรอืมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย
เพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(12) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านการ
ทุจรติ และจดัใหม้กีารปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม 

(14) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(15) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากบุคคลภายนอกหากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

(16) จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(17) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษิทั 

(18) พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิัท  
อย่างเป็นธรรม 

(19) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
บรษิทั 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทสามารถอนุมตัิ
รายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัท หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัท ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

6. การประชมุ 

(1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดวนัประชุมไว้
ล่วงหน้าตลอดทัง้ปีและอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 

(2) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือ  
นัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ให้
สามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

(3) กรรมการซึง่มสี่วนไดเ้สยีเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และใหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีออก
จากทีป่ระชุมระหว่างพจิารณาเรื่องนัน้ๆ เพื่อเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 
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7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ต้องมีกรรมการบรษิัทเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบรษิัททัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได ้หากมรีองประธานกรรมการบรษิทัอยู่ในที่ประชุม ใหร้องประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม  
แต่หากไม่มรีองประธานกรรมการบรษิทัหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหก้รรมการบรษิทัซึง่มา
ประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

(2) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสยีงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่

กรรมการบรษิัทซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ทัง้นี้ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 
 
8. การทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมการบรษิัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทันี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 31 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

 ................................................ 

 (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 

      ประธานกรรมการบรษิทั 

 บรษิทั เอน็บดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั  


