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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

1. บทน า 

คณะกรรมการบริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินกิจการภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จที่ยั่ งยืน และสร้างความเชื่อมั่ นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาประโยชนข์องบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึไดจ้ดัท ากฎบตัรฉบบันีข้ึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะมีการพิจารณา
ทบทวนทกุปีอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษัทฯ 

 

2. องคป์ระกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

2.2 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได ้

2.4 บริษัทฯ มีนโยบายใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบคุคลคนเดียวกันกบักรรมการผูจ้ดัการ 

 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบติั
หนา้ที่ใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ 
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3.2 กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้สว่น หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่
จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

3.4 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ 
โดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3.5 กรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้ง
หรือมีสว่นไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ นอกเหนือจากคณุสมบติัในฐานะกรรมการแลว้ กรรมการ
อิสระจะตอ้งมีคณุสมบติัเฉพาะเพิ่มเติมตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

3.6 กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 บริษัท โดยจะตอ้ง
ค านงึถงึต าแหน่งที่เหมาะสมและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ 

 

4. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงันี  ้
(1) คณะกรรมการมีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความ 
ซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

(2) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
(3) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม

ก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ก  าหนดไว้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ 
ขอ้บังคับและหลกัเกณฑต่์างๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ินที่
ส  าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอื่น  

(4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่
เสนอโดยฝ่ายจดัการ 
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(5) ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 
(6) ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทาง

การเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

(7) พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทั้งองคก์ร และ
ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

(8) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ  านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผูจ้ัดการ และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
บคุคลดงักลา่ว 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) 
อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้ับประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ที่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติัไว ้และเป็นการอนมุัติรายการที่เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

(9) จดัท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถงึฐานะการเงิน
แ ล ะ 
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุติั 

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบติัการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมีอ  านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบ
อ านาจช่วงที่ท าใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถอนมุัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยาม
ที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมีสว่นไดเ้สยี หรืออาจไดร้ับประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนมุติัรายการ
ที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัไว ้และ
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน 
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ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

ประธานกรรมการ มีขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ เพิ่มเติม ดงันี ้
(1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่ นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร  
(2) สง่เสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบติัหนา้ที่ตามขอบเขต

อ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถงึดูแลใหม้ั่นใจว่ากรรมการทุกคนมี
สว่นร่วมในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

(3) ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการที่ดแูล
ใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

(4) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัท สง่หนังสือนัดประชมุไม่นอ้ย
กว่า 7 วันก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศกึษา พิจารณา และตดัสนิใจอย่างถูกตอ้ง
ในเรื่องต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

(5) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมการประชมุใหม้ีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้
อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะน าเสนอขอ้มูลและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ย่างอิสระ ควบคมุประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ 

(6) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสยีงสองฝ่ายเท่ากนั 

(7) สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ ประชุม เพื่อควบคุมการ
ประชมุใหม้ีประสทิธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุน้ 

(8) เสริมสรา้งความสมัพันธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการ 

(9) สื่อสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดร้บัทราบ 
 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการ 

5.1 การเลือกตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอ้บงัคับของบริษัทฯ ทั้งนีจ้ะตอ้งมีความโปร่งใส
และชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องบุคคลนัน้ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

5.2 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้
จ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
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 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

5.3 กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

5.4 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
4. ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สทิธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหม้ีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบริษัทมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

5.6 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลอืก
บคุคลซึ่งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่า 2 เดือน บคุคลซึ่งเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทัง้นี ้
มติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกลา่ว ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลอือยู่ 

5.7  กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรก ทัง้นี ้หากจะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั้นใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถงึความจ าเป็นดงักลา่ว 

 

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดการประชมุไวล้ว่งหนา้อย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี  

6.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติ ใหจ้ัดขึน้อย่างนอ้ยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็น
ผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้ประธาน
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กรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี
ไดร้บัการรอ้งขอ 

6.3 ใหป้ระธานกรรมการ หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิไดก้  าหนดสถานท่ี ๆ ประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีประชุม 
หรือประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

6.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะ
ประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได้ 

6.5 การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

6.6 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถ้ือเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสยีงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สยีในเรื่องใดจะไม่มีสทิธิเขา้ร่วมประชมุและไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.7 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทัง้หมดที่จดัขึน้ในปีนัน้ ๆ  

6.8 มีการจดัประชมุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารดว้ยกนัเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีขึน้ทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งรายคณะและรายบคุคล ทัง้นี ้ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการจะน าไปใช้
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีประสทิธิผลมากขึน้  
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                  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ฉบับนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565  

                  นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 

 

                                                                                             
 


