
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) และบรษิทัในกลุ่ม ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ด ีว่ำเป็นสิง่ส ำคญัที่ช่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิำพ เพื่อกำรเติบโตทีย่ ัง่ยนื ซึ่งจะ
น ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนักงำน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดม้มีติก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทฉบบันี้ขึน้ เพื่อให้กรรมกำรบรษิทัทุกคนตระหนักถงึ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้งสมบูรณ์ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการษริษทั 

1.1 ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกจิกำรของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย  
5 คน และไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมถีิน่ 
ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

1.2 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมในกำรบรหิำร และกรรมกำรทีไ่ม ่มี 
ส่วนร่วมในกำรบรหิำร ซึ่งในบรรดำกรรมกำรทีไ่ม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรนี้จะมกีรรมกำรตรวจสอบ
รวมอยู่ดว้ย 

1.3 ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็น “ประธำนกรรมกำรบรษิทั” และในกรณีที่
คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร อำจพจิำรณำเลอืกกรรมกำรอกีคนหนึ ่งหรอืหลำยคนเป็น  
“รองประธำนกรรมกำรบรษิทั” มหีน้ำทีต่ำมขอ้บงัคบัในกจิกำรซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย  

1.4 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
โดยต้องมจี ำนวนกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน 

1.5 ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่ไดแ้ยกจำกกนัอย่ำงชดัเจน
คณะกรรมกำรบรษิทัจะส ่งเสรมิใหเ้กดิกำรถ ่วงด ุลอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและ 
ฝ่ำยบรหิำรโดยจะพจิำรณำก ำหนดให ้  

(1)  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง หรอื 

(2)  แต่งตัง้กรรมกำรอสิระคนหนึ่งร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
โดยอำจแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรอสิระ (Lead Independent Director) 

2. คณุสมบติัของกรรมการ 

2.1 ผู้ที่จะได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร จะต้องเป็นบุคคลที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 
ในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้เป็นผูท้ีม่ทีกัษะวชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น พืน้ฐำนกำรศกึษำ อำยุ 
ที่เหมำะสม โดยไม่จ ำกัดเพศ เชื้อชำติ สญัชำติ สีผิว ชำติพนัธุ์ ศำสนำ หรือภูมิหลงัทำงวฒันธรรม 
เพื่อใหเ้กดิควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิทั (Board Diversity)  
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2.2 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ มีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล รวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดตี่อ
องคก์ร สำมำรถอุทศิเวลำใหไ้ดอ้ย่ำงเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั 

2.3 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบญัชีด ำ (Black List) จำกองค์กรใด ๆ รวมถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) หรอืเคยถูกตดัสนิในควำมผดิทำงอำญำ 

2.4 กรรมกำรอสิระจะต้องมคีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและ/หรอื 
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  และนิยำมกรรมกำรอสิระของบรษิทั  

2.5 มคีุณสมบตัิอื่น ๆ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบรษิทั 
ตำมกลยุทธท์ำงธุรกจิของบรษิทั โดยผ่ำนกระบวนกำรทีโ่ปร่งใส และสรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

3.1 ปฏบิตัหิน้ำที ่และก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยควำม
รบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

3.2 ก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทำงของธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกจิ งบประมำณ โครงสรำ้งกำร
บรหิำรจดักำร และอ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทั และบรษิทัย่อยตำมทีฝ่่ำยบรหิำรน ำเสนอ และก ำกบัดแูลกำร
บรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั หรอืบุคคลซึ่งไดร้บั
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสทิธผิลเพื่อเพิม่มลูค่ำสงูสุดใหแ้ก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3.3 ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
ฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

3.4 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
งบประมำณของบรษิทั 

3.5 ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัให้
มรีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

3.6 จดัให้มีกำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อ
รับรองงบกำรเงินดังกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำ ปี   
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

3.7 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทน  
ที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุ ม
สำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
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3.8 จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และปรบัใช้
นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อให้มคีวำมเชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวน 
ไดเ้สยีทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

3.9 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมำะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกำศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง
เพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำร
ทีอ่อกตำมวำระ และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน
น ำเสนอ เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

3.10 แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด  และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.11 พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัได้ 

3.12 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยต่ำง ๆ (C-Level)  
ซึ่งเป็นผูบ้รหิำรตำมค ำนิยำมของ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้แนวทำง
ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว 

3.13 ขอควำมเห็นทำงวชิำชพีจำกองค์กรภำยนอกหรือปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรอืที่ปรกึษำของบรษิัท หรอื
ว่ำจำ้งทีป่รกึษำ หรอืผูเ้ชีย่วชำญภำยนอกในกรณีทีจ่ ำเป็น ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั เพื่อประกอบกำร
ตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

3.14 ส่งเสรมิใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัเขำ้ร่วมหลกัสูตรสมัมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย ในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผู้บรหิำร
นัน้ 

3.15 อนุมตักิำรใหกู้้ยมืเงนิแก่บรษิทัทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุกจิกบับรษิทัในฐำนะผูถ้ือหุน้ หรอืบรษิทัทีม่กีำร
ประกอบธุรกจิทำงกำรคำ้ต่อกนั หรอืบรษิทัอื่น ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบยีบอ ำนำจอนุมตัภิำยใน (Internal 
Power of Attorney)  

3.16 อนุมตักิำรลงทุน ขำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญั และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด ทัง้นี้ เป็นไปตำมระเบยีบอ ำนำจ
อนุมตัภิำยใน (Internal Power of Attorney) 

3.17 พจิำรณำกำรเพิม่ทุน หรอืลดทุน หรอืกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ กำรแกไ้ข เปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณห์
สนธ ิขอ้บงัคบั และ/หรอื วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ 

3.18 อนุมตักิำรก่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษิทัย่อย 
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3.19 มอบหมำยหรือสัง่กำรให้แก่ ฝ่ำยบริหำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องชี้แจง  
ใหค้วำมเหน็ ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสำรตำมทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้งจ ำเป็น 

3.20 มอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน
คณะกรรมกำรบรษิทัได ้ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั
นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้กรรมกำรบริษัท หรือผู้รบัมอบ
อ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทั สำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ อำจมส่ีวน
ไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั 
หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว้ 

3.21 พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3.22 ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันที่มี
ประสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร รวมถึงคณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติคอรร์ปัชนั และมบีทลงโทษเมื่อไม่ปฏบิตัติำม 

3.23 แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.24 พจิำรณำก ำหนดเป้ำหมำยและประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั 

4.1 ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ร ับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท  และท ำหน้ำที ่
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

4.2 สนับสนุนใหก้รรมกำรมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรมและกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี

4.3 ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และมี
มำตรกำรดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

4.4 จดัสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยบรหิำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยประเดน็ส ำคญั
กันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กัน ส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ และสำมำรถแสดง
ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ 

4.5 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริห ำร  
และระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยบรหิำร 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 



 

5 

 

5.1 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก  
โดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยพจิำรณำจำกกรรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง ทัง้นี้ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจได้รบัเลอืกตัง้จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเขำ้มำเป็น
กรรมกำรใหม่ได ้

5.2 ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทนคดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมำะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เพื่อเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน โดยบุคคล
ซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำร
ทีต่นเขำ้มำแทน  

5.3 ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรบรษิัทที่พ้นจำกต ำแหน่งยงัคงต้องอยู่
รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกจิกำรของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรชุดใหม่
จะเขำ้รบัหน้ำที ่                                                                                     

6. การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

6.1 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
บรษิทัทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธำนกรรมกำรบรษิทัอยู่ใหร้องประธำนกรรมกำรบรษิทั เป็นประธำน
ในที่ประชุม แต่ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำรบรษิัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

6.2 บรษิทัจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี ซึ่งแต่ละครัง้จะมกีำร
ก ำหนดวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไว้ชัดเจนและอำจมีกำรประชุมครัง้พิเศษเพื่อพิจำรณำเรื่องที่มี
ควำมส ำคญัเร่งด่วน 

6.3 ใหก้รรมกำรทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร (Non-Executive Director) ไดม้กีำรประชุมร่วมกนัอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรและไม่ใช่กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำร
อิสระมีโอกำสที่จะได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรำยหำรือเกี่ยวกับประเด็นต่ำง  ๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ  
โดยไม่มฝ่ีำยบรหิำรเขำ้ร่วมดว้ย 
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6.4 ในกำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทัหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยส่งหนังสอื
นัดประชุม ไปยงักรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 
เพื่อรกัษำสทิธแิละประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก ำหนดวนัประชุมใหเ้รว็
กว่ำนัน้ก็ได้ ในกรณีที่เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำรส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ในกรณีที่เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่ำกำร
ด ำเนินกำรประชุมจะกระท ำโดยผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบุสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีก่รรมกำรแต่ละคนจะ
สำมำรถเขำ้ถงึเพื่อกำรเขำ้ประชุมได ้

6.5 เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบรษิัทเป็นผู้มหีน้ำที่จดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัส่ง ให้ประธำน
กรรมกำรบรษิทัพจิำรณำลงลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง  

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัฉบบัปรบัปรุงนี้ ได้รบักำรอนุมตัิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที่  
11 พฤศจกิำยน 2565 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

-จรพีร จารุกรสกุล- 
(นำงสำวจรพีร จำรุกรสกุล) 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 


