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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกากับการดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้ างเสริ มความเชื่อมันให้ กบั ผู้ถือหุ้น
และมีผ้ สู ว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฯ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ กรรมการของบริษัทฯ เข้ าใจบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของตนทีม่ ีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และแสดงได้ วา่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน แต่ไม่เกินสิบห้ าคน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2.3 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
แต่
ต้ องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้ องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในทางการเงิน และการบริ หารกิจการ อีกครัง้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
กรรมการอิสระตามที่กาหนดใน ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ.39/2559”)
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ต้ อง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทังมี
้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศกาหนด
2.5 คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ ษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษัทคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ ษัทฯ ก็ได้
2.6 บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการอิสระ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จดั การ
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3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่
บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
3.2 กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้ รับความ
ไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กาหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลทีม่ ีชื่ออยูใ่ นระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ทีอ่ อกหลักทรั พย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์
3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
3.4 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริษั ทฯ ทาขึ ้นไม่วา่ โดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมถึงอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญดังนี ้
4.1 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังวาระการ
้
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าด้ วยระยะเวลาพอสมควร และต้ องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
4.2 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้ องเป็ นการประชุมเต็มคณะเมื่อมี
การพิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มีนยั สาคัญ รายการที่มีนยั สาคัญควรรวมถึง รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริ ษัทฯ รายการชื่อหรื อขายทรัพย์สนิ ที่สาคัญ การขยายโครงการลงทุน การ
พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ
และการกาหนดนโยบายการบริ หารการเงินและการบริ หารความเสีย่ งของกิจการบริ ษัทฯ เป็ นต้ น\
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4.3 จัดให้ มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบ
การจัดเก็บเอกสารที่ทาให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลได้ ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน
และบริ หารความเสีย่ งทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.4 จัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา ได้ ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน และถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4.5 กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ควบคุม กากับ
ดูแ ลการบริ ห ารและการจัด การของฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทฯ รวมถึงบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาทิ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สาคัญ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4.6 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน การเข้ าร่ วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
4.7 บังคับใช้ นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนกับบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่ วม
ได้ แก่
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบซึง่ ได้ กาหนดไว้ สาหรับกรรมการที่ได้ รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ เข้ าเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยตามสัดส่วน การถือหุ้นของษัทฯ ใน
บริ ษัทย่อยนัน้
2. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ติดตามดูแลให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การเข้ าทารายการ
ระหว่างกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษัทฯ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
4. หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน หรื อทา
รายการสาคัญ อื่น ใดนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง กรรมการหรื อ บุคคลอื่ น ใดที่ ได้ รั บมติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยที่มีหน้ าที่กากับดูแลให้ บริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกลไก
กากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รวมทังรายการที
้
่สาคัญซึ่งบริ ษัทฯ
กาหนด ทังนี
้ ้ ให้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษัทย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและ
ขนาดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี
4.8 พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารในบริ ษัทย่อย
หรื อ บริ ษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่วม รวมถึงกาหนดใช้ นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับ
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ดูแลกิจการที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนในบริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษัทฯ มีกลไกการกากับดูแลบริ ษัทย่อยตามที่
กาหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
4.9 พิจารณากาหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มี อานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการ ผู้จดั การ
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นต้ น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทัง้ นี ้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ที่ ก าหนดนัน้ ต้ องไม่ มี ลัก ษณะเป็ นการมอบอ านาจที่ ท าให้
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิ รายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดทีท่ ากับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลอื่นปฏิ บตั ิการแทนคณะกรรมการในเรื่ องใดการ
มอบหมายดังกล่าวต้ องจัดทาป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน
4.10 คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทา
ขึ ้นกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไข การค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กาหนดเกี่ ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง ทรั พยสินที่สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4.11 กรรมการและผู้บริ ห ารต้ องรายงานให้ บ ริ ษัท ฯ ทราบถึ งการมีส่วนได้ เสีย ของตนหรื อของบุคคลที่มี ความ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.12 กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อัน
เกิ ดขึน้ เนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้ อความที่เป็ นเท็จ ในสาระสา คัญหรื อปกปิ ด
ข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ เว้ นแต่กรรมการและ
ผู้บริ หารดังกล่าวจะพิสจู น์ได้ ว่าโดยตาแหน่งหน้ าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อการขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ ง
นัน้
4.13 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อ ผู้บริ หารใช้ ข้อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ และของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ทังที
้ ่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมี
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ผลกระทบเป็ นนัยคาสัญต่อบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและ
ไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
4.14 กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกรรมการและผู้บริ หารดังกล่าว มีหน้ าที่แจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทร่วมดังกล่าว
5. วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการ
5.1 การเลือกตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีความ โปร่งใสและ
ชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้ องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ การประกอบวิชาชี พของบุคคลนัน้ ๆ
รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
5.2 ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่ง ในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนทีใ่ กล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจับสลาดว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง และ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือก
เข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
5.3 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมาย ว่า ด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
 ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษัทฯ กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนทราบด้ วยก็ได้
5.5 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการ เลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทพ
รัย์กาหนดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้ นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
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6. การประชุม
6.1 การประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย และข้ อบังคับ ของบริ ษัท ฯ ซึ่ง
ตามปกติกาหนดให้ จัดขึน้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง้ โดยประธานกรรมการเป็ น ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ถ้ า ตาแหน่ง
ประธานกรรมการว่างลงหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธาน กรรมการเป็ นผู้ เรี ยกประชุม ถ้ า
รองประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้เรี ยกประชุมแทน ถ้ ากรรมการผู้จดั การไม่
อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการอาวุโสตามลาดับที่คณะกรรมการกาหนดไว้ เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ในการเรี ยกประชุมให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางอีเมล์ หรื อ
ส่งมอบให้ แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมเร็ วกว่านันก็
้ ได้
ในกรณีที่กรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกาหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้
6.2 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ า ที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
6.3 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6.4 ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของ
ั้
สานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ทปี่ ระชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
6.5 เลขานุการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากเลขานุการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่ในการจดบันทึกและจัดทา
รายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว พร้ อมจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถ ปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังประสานงานกั
้
บ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจะจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยผลคะแนนและข้ อคิดเห็นของกรรมการจะ
นาไปใช้ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
มากขึ ้น
กฎบัตรนี ้ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครัง้ ล่าสุด
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2563 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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