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บริษัท หอ้งเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
กฎบัตร (Charter) 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้ับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายในการด  าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ 
ระมดัระวงัรอบคอบ  ซ่ือสตัยส์จุริตเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งภายใตห้ลกัการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) นอกจากนั้นยังมีบทบาทและหนา้ท่ีในการก ากับดูแล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ ในการบริหาร
กิจการใหส้  าเรจ็ตามแผนงานท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติก  าหนดกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษัทฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งสมบรูณ ์

 

1. องคป์ระกอบ 
 

1.1 คณะกรรมการบริษัทไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทจ านวนอย่างน้อยหา้ (5) คน  และกรรมการ

บริษัทไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม(1/3) ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดแตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่สาม (3) คน 

1.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการบริษัทก็ได ้ รองประธานกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีตามขอ้บังคับในกิจการซึ่งประธาน

กรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 
2.1 มีคณุสมบัติการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคบัของบริษัท

ก าหนด รวมทัง้ตอ้งไมม่ีสถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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2.2 มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกลและเขา้ใจลกัษณะการด  าเนินธรุกิจของบริษัท 

2.3 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ  สามารถอทิุศ

เวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

2.4 ด ารงต  าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมกนัไมเ่กินหา้ (5) บริษัท 
 

3. การแต่งต้ังและวาระการด ารงต าแหน่ง 
 

3.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้  าการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้เพ่ือด  ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะน าเสนอช่ือ

บุคคลดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง

ตอ่ไป 

3.2 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทน

ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นกฎบตัรนีเ้พ่ือน าเสนอ

ช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้เขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัทได ้

เวน้แต่วาระของกรรมการดงักล่าวเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเขา้รบัต  าแหน่งเป็น

กรรมการในกรณีดงักลา่วใหอ้ยู่ในต  าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพน้

จากต  าแหน่ง 

3.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ  านวนหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ให้

ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพน้จากต  าแหน่งอาจไดร้บั

เลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งได ้ทั้งนี ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต  าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต  าแหน่งนาน

ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต  าแหน่งนอกจากการพ้นจากต  าแหน่งตามวาระดังกล่าวแลว้ กรรมการ

บริษัทอาจพน้จากต  าแหน่งเมื่อ 

3.3.1 ตาย 

3.3.2 ลาออก 
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3.3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตาม

กฎหมาย 

3.3.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจากต  าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

3.3.5 ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต  าแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่

วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีดั่งต่อไปนี ้
 

4.1 บริหารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยยึดถือแนว

ปฏิบตัิส  าคญั  4 ประการ  คือ 

4.1.1 การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ(Duty of Care) 

4.1.2 การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 

4.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 

และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

4.2 ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ  ในเรื่องจ  านวนกรรมการ  สดัส่วนกรรมการอิสระ

รวมทัง้คณุสมบตัิท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการด  าเนินธรุกิจของบริษัท 

4.3 ก าหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  นโยบาย และเป้าหมายในการด  าเนินธุรกิจของบริษัท   โดยมีการ

ทบทวนและอนมุตัิประจ าทกุปี 

4.4 พิจารณาแผนหลักในการด  าเนินงาน  งบประมาณ  เป้าหมายและนโยบายการด  าเนินธุรกิจ

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 
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4.5 ติดตามดแูลใหม้ีการน ากลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบัติ  และติดตามการวดัผลการด  าเนินงานทั้งใน

ระดบักลุ่มธุรกิจและระดบับริษัท โดยก าหนดใหม้ีการรายงานผลการด  าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  

รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงการด  าเนินงานของธุรกิจ โดยค  านึงถึงความ

ปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  ตลอดจนการพัฒนาบคุลากร

ของบริษัท 

4.6 จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 

และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.7 ก ากับดูแลและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท ควบคู่กับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายตามหลกัการความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

4.8 ก ากบัดแูลใหม้ีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั 

ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

4.9 ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล  

รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อระดบัความ

เสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

4.10 ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ  ทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การยึดถือและน าไปปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร 

4.11 ก ากับดแูลตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบั

สากลเพ่ือเป็นแนวทางในการด  าเนินธรุกิจ  ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากบัดแูละกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธรุกิจ 

4.12 สง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหม้ีจิตส  านึกในจริยธรรมและ

คณุธรรม และปฏิบัติตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของ

บริษัท พรอ้มทัง้ก  ากบัดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ลดความเสี่ยงดา้นการทุจริตและการใช้อ  านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกันการกระท าผิด

กฎหมาย 
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4.13 ติดตามดแูลสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีร้วมทัง้แผนหรือกลไกในการ 

แกไ้ขหากเกิดปัญหา 

4.14 ก ากับดแูลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางเงินและการเปิดเผยขอ้ส  าคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.15 ดแูลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเรื่องส  าคญัของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติ

ตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดแูล

ใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและจัดการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส 

หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ 

ติดตอ่/รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

4.16 พิจารณาแผนพัฒนากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงู  และแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการ 

และก ากับดแูลใหม้ี การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีมี

ประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผูจ้ัดการ

และผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบ และผลการด  าเนินงานเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

4.17 ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

กรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการผูจ้ัดการ เพ่ือ พิจารณารว่มกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของ กรรมการบริษัทกรรมการชดุย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

4.18 ก ากับดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปรง่ใส และมีการ

ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ อย่างเหมาะสม 

4.19 อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้

ถือหุน้ เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ให ้

ประธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัททราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
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4.20 ติดตามดแูลและจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ ก ากบัดแูลใหม้ีการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน

ของบริษัท  และการท าธรุกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธุเ์ก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

4.21 พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เขา้อบรมหรือเขา้รว่มในหลกัสตูรท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรูใ้นการ

ปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง   

4.22 คณะกรรมการควรจดัสรร จดัการดแูลใหม้ีการจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผล โดยค  านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรพัยากรตลอดสาย  Value chain เพ่ือให้

สามารถบรรลวุตัถประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

ในการปฏิบัติหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอค  าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญ 

ในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 

ให้ประธานกรรมการมีหน้าทีดั่งต่อไปนี ้

5.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูล

อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถ

ตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 

5.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5.2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย 

5.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค  านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอย่างครบถว้น 

5.2.3 สรุปมติท่ีประชมุและส่ิงท่ีจะตอ้งด  าเนินการตอ่ไปอย่างชดัเจน 

5.3 เป็นผูน้  าในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บังคบัของบริษัท และกฎหมายโดย

จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและ

ดแูลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 
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5.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท 

5.5 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

5.6 ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์

5.7 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

5.8 ก ากับดแูลใหก้ารปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชดุต่าง ๆ

และกรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

6. การประชุม 
 

6.1 วาระการประชมุ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยการหารือรว่มกับกรรมการผูจ้ัดการและ/หรือกรรมการอิสระท่ีไดร้บั
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

6.2 การจดัการประชมุ 
6.2.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) ครัง้ในทกุ ๆ ระยะเวลาสาม (3) 

เดือน โดยก าหนดวนัประชมุไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพ่ิม
ตามความจ าเป็น 

6.2.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งไดร้บั
มอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด(7) วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือใหก้รรมการ
บริษัทไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แตเ่ป็นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น เพ่ือรกัษาสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนัดประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

6.3 การเขา้ประชมุ องคป์ระชมุ และการลงคะแนนเสียง 
6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
6.3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ มีหนา้ท่ีดแูล จดัสรรเวลา

ส  าหรบัแต่ละวาระใหเ้พียงพอส าหรบัการอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระของ
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กรรมการบริษัทในประเด็นท่ีส  าคญั โดยค  านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม 

6.3.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้หากมี
รองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชมุใหร้องประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมแต ่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได ้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งท  าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

6.3.4 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการ
บริษัทท่ีเขา้รว่มประชมุ  เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัของบริษัท 

6.3.5 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

6.3.6 ให้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณาออกจากท่ีประชุมใน
ระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ 

6.3.7 ให้กรรมการผูจ้ัดการเชิญผูบ้ริหารระดับสงูเขา้ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 
ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือให้มีโอกาสรู ้จักผู้บริหารระดับสูงส  าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งทบทวนกฎบัตรนีทุ้กปี และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์
        ลงช่ือ..................................................... 
          (นางเจริญศรี   เจรญิกลุ) 
           ประธานกรรมการบรษัิท 
                                                                               14  พฤศจิกายน  2562 
หมายเหตุ 
1.     ผา่นการพจิารณาจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่4/2562  เมือ่วนัที ่14  พฤศจิกายน  2562  เรือ่ง ทบทวน   

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  และมผีลประกาศใชต้ัง้แตว่นัที ่15 พฤศจิกายน 2562  
 


