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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ที่มี

บทบาทส าคญัในการก าหนดทศิทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัการดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพื่อสร้างมลูคา่ให้กบักิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมนัให้กบัผู้ ถือหุ้น

และมีผู้สว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยกรรมการแตล่ะทา่นจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ดงันัน้ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของตนทีม่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และแสดงได้วา่ จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ประสทิธิผล และมีความโปร่งใส 

 
2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน แตไ่มเ่กินสบิห้าคน โดยกรรมการไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มคีณุสมบตัิ
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่
ต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมคีวามเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไมม่ี
สว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสยีในทางการเงิน และการบริหารกิจการ อีกครัง้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิ
กรรมการอิสระตามที่ก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัประมวล) (“ประกาศ ทจ.39/2559”) 

2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้้อง
มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มขีอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ประกาศก าหนด 

2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ 

2.6 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนั
กบักรรมการผู้จดัการ 
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3. คุณสมบัต ิ

 
3.1 กรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มี

ความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่
บริษัทฯ อยา่งเตม็ที ่

3.2 กรรมการต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายวา่หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ
ก าหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทีอ่อกหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพย์ 

3.3 กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 

3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้ไมว่า่โดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงันี ้

 
4.1 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วาระการ
ประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไมน้่อยไปกวา่ระยะเวลาที่ก าหนด
ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4.2 ให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมี
การพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั รายการท่ีมีนยัส าคญัควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่มีผลกระทบส าคญัตอ่บริษัทฯ รายการช่ือหรือขายทรัพย์สนิท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทนุ การ
พิจารณาและอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ 
และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสีย่งของกิจการบริษัทฯ เป็นต้น\ 
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4.3 จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความนา่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบ
การจดัเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั มีการควบคมุภายในการตรวจสอบภายใน 
และบริหารความเสีย่งทีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4.4 จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

4.5 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุ ก ากับ
ดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อาทิ  การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่ส าคญั หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.6 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจน การเข้าร่วม
ลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

4.7 บงัคบัใช้นโยบายควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุกบับริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม 
ได้แก่ 

1. ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึง่ได้ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสดัสว่น การถือหุ้นของษัทฯ ใน
บริษัทยอ่ยนัน้ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ตอ่เนื่อง 

3. ติดตามดแูลให้บริษัทยอ่ยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การเข้าท ารายการ 
ระหวา่งกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

4. หากเป็นกรณีที่บริษัทยอ่ยท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยง มีการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน หรือท า
รายการส าคัญอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยที่มีหน้าที่ก ากบัดแูลให้บริษัทยอ่ยปฏิบตัิตามกลไก
ก ากบัดแูลเก่ียวกบัรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รวมทัง้รายการท่ีส าคญัซึ่งบริษัทฯ 
ก าหนด ทัง้นี ้ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและ
ขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 

4.8 พิจารณาและมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บคุคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย 
หรือ บริษัทร่วม ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย หรือ บริษัทร่วม รวมถึงก าหนดใช้นโยบายการควบคมุและกลไกการก ากบั
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ดแูลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มีกลไกการก ากบัดแูลบริษัทย่อยตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัประมวล) 

4.9 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จดัการ 
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ
คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี  ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ 
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิ รายการที่อาจมี
ความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทีท่ ากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบตัิการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใดการ
มอบหมายดงักลา่วต้องจดัท าป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทกึเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการอย่าง
ชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

4.10 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่งใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัดแูลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไข การค้าโดยทัว่ไป หรือเป็น
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่
ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุ และ/หรือประกาศ อื่นใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4.11 กรรมการและผู้ บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

4.12 กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดต่อบคุคลที่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อนั
เกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จ ในสาระส า คญัหรือปกปิด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและ
ผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจลว่งรู้ถึงความแท้จริงของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้ง
นัน้ 

4.13 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ หรือ ผู้บริหารใช้ข้อมลู
ภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
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ผลกระทบเป็นนยัค าสญัตอ่บริษัทฯ บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

4.14 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักลา่ว มีหน้าที่แจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัท บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วมดงักลา่ว  

 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการ 

 
5.1 การเลอืกตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความ โปร่งใสและ

ชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้  ๆ 
รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

5.2 ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนทีใ่กล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลาดว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ และ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือก
เข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้ 

5.3 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือกฎหมาย ว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้แต่วนัที่ใบลาออกไป

ถึงบริษัทฯ กรรมการซึง่ลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้ 
5.5 ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ เลือกบคุคล

ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทพ
รัย์ก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป เว้นแต ่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน 
บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้ เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
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6. การประชุม 
 
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

ตามปกติก าหนดให้จัดขึน้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าต าแหน่ง
ประธานกรรมการวา่งลงหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม ถ้า
รองประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ เรียกประชมุแทน ถ้ากรรมการผู้จดัการไม่
อยูห่รือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวโุสตามล าดบัท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 

ในการเรียกประชมุให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย จดัสง่หนงัสือนดัประชุมโดยทางอีเมล์ หรือ
สง่มอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระที่จะประชุม  ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน
วนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการจดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนด
วนันดัประชมุภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

6.2 การประชมุคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.3 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มสีว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนใน เร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของ
ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ก าหนดสถานท่ีทีป่ระชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

6.5 เลขานุการบริษัทฯ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการจดบนัทึกและจดัท า
รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ ปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ประสานงานกบั
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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7. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึน้ทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะ

น าไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการในแตล่ะปี และเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
มากขึน้ 

 
กฎบตัรนีไ้ด้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครัง้ลา่สดุ 

ในการประชมุครัง้ที่ 11/2563 เมือ่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2563 
 


