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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

1.  วตัถุประสงค์ 

 กรรมการบริษทัฯ เป็นบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แต่งตั้งเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษทัฯ ภายใตว้ตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯดงันั้น บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

จึงไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และกรรมการบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

บริษทัฯ ทั้ งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และให้คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการอิสระ 1 คนเป็นประธาน

กรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด และมีจาํนวน

กรรมอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงมีความอิสระและสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

ทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

3.  คุณสมบัตขิองบุคคลทีจ่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. เป็นผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

3. มีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง 
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 ทั้งน้ี กรณีกรรมการอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯเวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ งทั้ งน้ี ลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้

ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ

รับหรือให้กูย้ืม ค ํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ 

หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้น

บาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ยเวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.  การแต่งตั้ง และวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี)จะพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือในการเลือกกรรมการบริษทัฯ หน่ึงคน 

4.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเส่ียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ 4.1 เลือกตั้งบุคคลคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

บริษทัฯ ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

4.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ เท่าจาํนวนกรรมการ

บริษทัฯ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัฯ ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 

ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจ

ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกได ้ 
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 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ วา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัฯ ท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดยมติของคณะกรรมการ

บริษทัฯ ตามขา้งตน้ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ ท่ียงัเหลืออยู ่โดยบุคคลซ่ึง

เขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนเขา้

มาทดแทน 

5.  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

ความซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ  

2. พิจารณากาํหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์การดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีฝ่ายจดัการจดัทาํและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ   

3. กาํกบัดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ หรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ี

ดงักล่าว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของ

บริษทัฯ   

5. ดาํเนินการให้ฝ่ายจดัการจดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีน่าเช่ือถือได ้ตลอดจน

ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6. สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียง และติดตามผลการปฏิบติังานดา้นการ

บริหารความเส่ียง 

7. กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหาร

ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

8. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุน และการดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และ

ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

11. พิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ อยา่งเป็นธรรม 

โดยกรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทาํกับบริษทัฯ  ทั้ งน้ี 
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สาํหรับรายการท่ีทาํกบักรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการทาํรายการนั้น 

12. จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวน

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัฯ มีความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกรายอยา่งเป็นธรรม 

13. ขอความเห็นทางวชิาชีพจากองคก์รภายนอก หากมีความจาํเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

14. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจ และหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวเพ่ือช่วยดูแลระบบ

บริหารและระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว 

15. พิจารณาแต่งตั้ งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 

ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

16. พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตามความจาํเป็น 

17. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะประเมินผลการปฏิบติังาน

ของตนเองเป็นประจาํทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ นั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ 

บริษทัฯ สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดรั้บประโยชน์ใน

ลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้

6.  การประชุม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น 

ซ่ึงจะมีการแจ้งกําหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนันดัประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ี

รับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง บริษทัฯ จะจดัใหมี้

ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา 

7.  องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีกรรมการบริษทัฯ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริษทัฯ 

ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการบริษทัฯ คนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม  

 ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการบริษทัฯ หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง 

โดยกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8.  การประเมนิผล 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและรายบุคคล 

เพ่ือปรับปรุงและแกไ้ขการดาํเนินงาน และบริษทัฯ จะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงาน

ประจาํปี  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2562 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

 

นายยทุธ  วรฉตัรธาร 

ประธานกรรมการบริษทั 
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