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บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แก้ไขครัง้ ที่ 2 (มีผล 13 สิงหาคม 2562)
กฎบัตรคณะกรรมการ
ผูอ้ นุมตั ิ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 7/2562
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั กิจการ
และเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับผูถ้ ือ
หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ดังนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ฉบับนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และแสดงได้ว่าจะ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
2. ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2.1. คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิท่สี าคัญ 4 ประการคือ
2.1.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความรอบคอบ (Duty of Care)
2.1.2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
2.1.3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนาเสนอให้ท่ี
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่องที่ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน และไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชัน
(Duty of Obedience)
2.1.4. เปิ ด เผยข้อ มูลต่อผูถ้ ือ หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้ว น โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และทัน เวลา (Duty of
Disclosure)
2.2. ดาเนินการให้บริษัทฯ นาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทาให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
2.3. จัดให้มีการทางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตก่อนจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
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2.4. พิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการดาเนิน
ธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะกลาง งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกากับดูแล และติดตามการบริหารและการ
จัดการของฝ่ ายบริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
2.5. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเหมาะสม
2.6. กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดให้มีและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิ ดเผยให้รบั ทราบ กาหนดให้ปฏิบตั ิตามและติดตามให้มีการปฏิบตั ิเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม
2.7. พิจารณากาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการ
อิสระ รวมทัง้ คุณสมบัติท่ีหลากหลาย และโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ มีอานาจใน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงตามนิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกากับ
ดูแลตามความเหมาะสม
2.8. พิ จ ารณาแต่ งตั้ง เลขานุการบริษั ท พร้อ มทั้ง ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
เลขานุการบริษัท
2.9. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
2.10. พิ จ ารณาและอนุมัติ ธุ รกรรมการได้มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน การลงทุน ในธุร กิจใหม่ และการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เว้นแต่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.11. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายงานที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทาธุรกรรมที่สาคัญ
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยกากับควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
2.12. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
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2.13. ให้มีการจัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ีผ่า นมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
2.14. ต้องรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจากการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิ ดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
ในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวจะพิสจู น์ได้
ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ ึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนัน้
2.15. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
3. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท เรื่อง บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
4. องค์ประกอบ
4.1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
4.2. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่นอ้ ยกว่าคุณสมบัติท่ีกาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
("ประกาศ ทจ. 28/2551")
4.3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
นีต้ อ้ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทัง้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกาหนด
4.4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
5. คุณสมบัติ
5.1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่จี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
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5.2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทัง้
ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดย /
จะต้องเป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศที่ออก
หลักทรัพย์
5.3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ทัง้ นี ้
กรรมการบริษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็ นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดไว้
5.4. กรรมการจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นได้ไม่เกิน
5 แห่ง เพื่อให้กรรมการอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5. กรรมการอิสระต้องไม่ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหาร เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม เป็ น
ผูซ้ ่งึ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระและต้องมี
คุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน นิติบคุ คลอี่นที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
6. วาระการดารงตาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
6.1. การเลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ
รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
6.2. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
6.3. กรรมการอิสระ มีวาระดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มี
ข้อยกเว้น
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6.4. กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
6.5. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) เสียชีวิต
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
6.6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
6.7. ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
7. การประชุม
7.1. การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
7.2. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
7.3. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียก
ประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจาเป็ น กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ใน
กรณีเช่นว่านี ้ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
7.4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานที่ท่ปี ระชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ น
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานที่ท่ปี ระชุม ให้ใช้สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม
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7.5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่ อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือให้กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
7.6. ในการประชุมแต่ละคราว ประธานที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็ นอิสระและมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.7. ในกรณี ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ น องค์ประชุม ให้กรรมการบริษั ท ที่
เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
แทนตาแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมดังกล่าวต้องจัดขึน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการบริษัทว่าง
ลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. ค่าตอบแทน
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
*****************************
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