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บริษัท บูทคิ คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 

1. วตัถุประสงค ์

คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการปฏิบัติหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท ทงันี ในการ

กาํหนดกฎเกณฑด์งักล่าวเป็นการขยายความและไม่ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงหรือตีความกฎหมาย

หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ทีบงัคบัใชก้บับริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท วตัถปุระสงค ์และมติทีประชมุของผูถ้ือหุน้ของบริษัท ทงัน ีคณะกรรมการ

บริษัทจะทบทวนกฎบตัรนีทกุปี 

 

2. องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมดีังตอ่ไปนี 

(1) กรรมการบริษัทไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(2) คณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ย

กวา่กงึหนงึของจาํนวนกรรมการทงัหมดนนัตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด แตต่อ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน 

(4) การพิจารณาคุณสมบติัของคณะกรรมการ จะตอ้งคาํนงึถงึความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ (Board Diversity) ในดา้นต่างๆ เชน่ เพศ อาย ุการศกึษา ประสบการณ ์ทกัษะทาง

วิชาชีพ และความเชียวชาญดา้นธุรกิจการคา้ 

ทงันี ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนงึเป็นประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) และใน

กรณีทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึงหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการบริษัทก็ได ้
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรษัิท 

 กรรมการบริษัทตอ้งมีคณุสมบัติ ดงันี 

(1) เป็นบคุคลผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามซือสตัยส์จุรติ มจีรรยาบรรณและจริยธรรม 

(2) เป็นบคุคลผูม้ปีระสบการณท์ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ธุรกิจการลงทนุ 

ธรุกิจสินทรพัยส์ว่นบคุคล ธรุกิจโรงแรม ธรุกิจดา้นสขุภาพ และธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

(3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง 

(4) ไม่เป็นบุคคลทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดใน

ห้างหุ ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไมว่่าจะทาํเพือประโยชนข์องตนเองหรือผูอื้น 

เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

(5) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเกียวกับความเป็นอิสระตามแนวทางทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตอ้งเป็นบุคคลซึงสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้    

ทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน เพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์นอกจากนี ยังตอ้ง

สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ   

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคุม และเป็นผูซ้งึไม่มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทใน

ลกัษณะทีจะใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นทีเป็นอิสระ 

(6) มีเวลาอย่างเพียงพอทีจะปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และตอ้งไม่ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกินกว่า 4 บริษัท 

ในกรณีทีกรรมการท่านใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกินกว่าหลกัเกณฑที์

กาํหนดไว ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการ 

และจะรายงานเหตผุลในการแตง่ตงักรรมการท่านนนัไวใ้นรายงานการกาํกบัดแูลกิจการใน

แบบ 56-1 One Report 
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4. การเลือกตังและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชือบคุคลผูไ้ดร้บั

การเสนอชือเขา้รบัการเลือกตงัเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ตามนโยบายและหลกัการที

กาํหนดในกฎบตัร โดยจะนาํเสนอชือบุคคลดงักล่าวต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพือเสนอ

ต่อทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงัต่อไป ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(2) ใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ลือกตงักรรมการบริษัท แต่ในกรณีทีเป็นการเลือกตงักรรมการแทน

ตาํแหน่งกรรมการทีว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทสามารถเลือกบุคคลซงึมีคณุสมบตัิครบถว้นตามทีระบุไวใ้นกฎบัตรนี เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการได ้ทงันี บคุคลซงึเขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในตาํแหน่งเพียง

เท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่ง 

(3) ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม 

(1/3) ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้    

ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกับส่วนหนึงในสาม (1/3) โดยกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งอาจ

ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งได ้ทงันี กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก

และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีต่อๆไป ใหก้รรมการคนทีอยู่

ในตาํแหนง่นานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 นอกจากกรณีพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้จากตาํแหน่งเมือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจาํกดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ง) ทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(จ) ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืนใบลาออกต่อประธานฯ และเลขานุการ

บริษัท โดยการลาออกนนัใหมี้ผลต่อเมือบุคคลดังกล่าวไดร้บัใบลาออก หรือเวลาอืนใดตามที

ระบไุวใ้นใบลาออก 
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(4) นโยบายการเกษียณอายุของกรรมการบริษัท กาํหนดใหก้รรมการทีไม่ไดเ้ป็นลกูจา้งของบริษัท

จะไม่สามารถเขา้รบัเลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการทีมีวาระการเป็นกรรมการเริมตน้ภาย

หลังจากอายุครบ 75 ปีได้ ในส่วนกรรมการทีเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะ

เกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทตามการเกษียณอายุของลกูจา้ง 

 

5. อาํนาจ หนา้ท ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี 

(1) ปฏิบัติหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติทีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซอืสตัยส์จุริต 

(2) กําหนดรายละเอียดและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย 

เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยตามทีประธานเจา้หนา้ที

บริหารนาํเสนอ รวมถึงกาํกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการหรือ

บคุคลใดๆ ซงึไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ทีดงักล่าว เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีกาํหนดไวโ้ดย

คณะกรรมการ 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนา้ทีของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอเพือให้

เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

(4) ดาํเนินการใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทงัจดั

ใหม้รีะบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 

(5) รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

(6) อนุมติัการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งได้รับ

อนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น ทังนี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ

ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(7) อนุมตัิการทาํรายการทีเกียวโยง เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือ

หุน้ ทงันี ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที

เกียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(8) อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอแนะการจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผู้ถือหุน้

ของบริษัท 

(9) กาํหนดนโยบายในการบริหารความเสียงและติดตามผลการปฏิบตังิาน 
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(10) กาํหนดนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและจัด

ใหมี้การปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) แต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืนใด เพือช่วยเหลือและ

สนบัสนุนการปฏิบัติหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท 

(12) แต่งตงัเลขานุการบริษัท เพือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพือให้

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

(13) พิจารณาและอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีตามที

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเสนอ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

เพือพิจารณาอนุมตั ิ

(14) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจาํเป็นเพือใหไ้ด้ข้อมูลเพียงพอ

สาํหรบัประกอบการตดัสินใจ 

(15) จดัทาํแบบ -  One Report และรบัผิดชอบต่อการจัดทาํและเปิดเผยงบการเงินเพือแสดง

ถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่านมาเพือเสนอตอ่ทีประชุม

ผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิ 

(16) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสินรอบปี

บญัชีของบริษัท 

(17) จัดใหม้ีการประเมินผลตนเองประจาํปีในการปฏิบัติงาน เพือพิจารณาการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทวา่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพหรือไม่ 

(18) พิจารณาอนุมัติเรืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุก

กลุม่ของบริษัทอย่างเป็นธรรม 

(19) มอบหมายใหก้รรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการบริษัท 

ทังนี การมอบหมายอาํนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนนั จะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงทีทาํให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูร้ ับมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง 

(ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) อาจมสี่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรืออาจ

มีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนุมัติ
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รายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมตัิไว ้

 

6. การประชุมและการลงคะแนนเสยีง 

(1) ในทุกๆปี ประธานฯจะกาํหนดวันประชุมและวาระการประชุมทีจะมีการหารือกันระหว่างปี 

โดยกรรมการบริษัทควรใช้เวลาตามทีจําเป็นและเหมาะสม และร่วมประชุมกันอย่าง

สมาํเสมอและบ่อยครงัตามความจาํเป็นในการปฏิบัติหนา้ทีกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีควรจัด

ใหมี้การประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยหนึงครงัในทกุๆ ระยะเวลา 3 เดือน 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานฯ หรือบุคคลซึงได้รับมอบหมายส่ง

หนงัสือนัดประชุมพรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่าน

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพือรกัษาสิทธิหรือ

ประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่า

นนัก็ได ้

(3) กรรมการบริษัทควรศึกษาหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทังเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้

ก่อนวนัประชมุ ทงันี ภายใตข้อ้กาํหนดทีบงัคบัใชก้บัหนงัสือเชิญประชุม หากกรรมการท่านใด

เห็นควรใหมี้วาระเพิมเติมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครังต่อไป ควรเสนอต่อ

ประธานฯ เพือใหเ้พิมเติมไวใ้นวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง

ตอ่ไป 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทีไดม้ีการเลือนมา ตอ้งมีกรรมการบริษัทเขา้ร่วม

ประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการบริษัททงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

โดยการประชมุดงักล่าวตอ้งมีกรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุอย่างนอ้ยหนึง (1) คน ประธานฯ 

ควรทาํหนา้ทีประธานในทีประชุมทกุการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีทีประธานฯ

ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีได ้หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ใน       

ทีประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม แต่หากไม่มี          

รองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้     

ใหก้รรมการบริษัทซงึมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในประชุม 

(5) การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึงมสีิทธิออกเสียง

หนงึเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษัทซงึมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดจะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรืองนนั 
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(6) ประธานฯ มีสิทธิออกเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนนในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม

สิทธิของตนในฐานะทีเป็นกรรมการบริษัท และใหมี้เสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเพือเป็นเสียง      

ชขีาด ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนั 

(7) กรรมการซงึมีส่วนไดเ้สียเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั และใหก้รรมการทีมี

ส่วนได้เสียออกจากทีประชุมระหว่างพิจารณาเรืองนันๆ เพือเปิดโอกาสให้ทีประชุมได้

อภิปรายแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 

 

7.  อนืๆ 

 7.1 การปฐมนิเทศและการให้ความรู้แกก่รรมการบริษัท 

ฝ่ายจัดการจะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพือสรา้งความคุน้เคยในหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง ขอ้บังคบับริษัท 

และกฎบัตรของคณะกรรมการ นอกจากนี กรรมการเขา้ใหม่ยังควรสรา้งความคุน้เคยกับ

บริษัทและแผนกลยุทธข์องบริษัท ประเด็นทีสาํคญัดา้นการเงิน การบัญชี การบริหารความ

เสยีง การปฏิบติัตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ ผูบ้รหิารอาวุโส และผูต้รวจ

สอบภายใน และผูส้อบบญัชีอิสระของบริษัท 

 

เพือใหก้รรมการไดศ้ึกษาและพัฒนาความรูเ้กียวกับบริษัท การดาํเนินงานของบริษัท และ

พัฒนาการล่าสุดในด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ฝ่ายจัดการของบริษัทควรจัดให้มีสิง

ดงัต่อไปนีใหแ้ก่กรรมการภายใตง้บประมาณของบริษัท 

 โครงการใหค้วามรูเ้พิมเติมจากการปฐมนิเทศ ทีจะอธิบายเกียวกับการดาํเนินงานของ

บรษัิท 

 จัดใหมี้โปรแกรมใหค้วามรูอ้ย่างต่อเนือง ซึงเป็นโปรแกรมทีออกแบบเพือใหก้รรมการ

บริษัทมีความรูค้วามเข้าใจเกียวกับพัฒนาการล่าสุดในดา้นการกาํกับดูแลกิจการทีดี 

และประเดน็ทีสาํคญัเกียวกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจาํกดั 

 เอกสารทีประกอบไปดว้ยเนือหาทีเกียวข้องกับ (ก) ธุรกิจของบริษัท และ (ข) ขอ้มูล

เปรียบเทียบของบริษัทกบัคู่แข่งรายใหญ่ 

 การเยียมชมโรงแรมและทรัพย์สินอืนของบริษัท ซึงเป็นส่วนหนึงของการประชุม

คณะกรรมการบริษัทตามปกติ 
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 การสอบทานดา้นกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครัง เกียวกับ (ก) 

สถานะของคดีความทีสาํคัญของบริษัท (ข) การปฏิบัติตามขอ้กาํหนดตามกฎหมายที

สาํคญัทีสง่ผลกระทบต่อบริษัทและ (ค) เรอืงเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

     7.2 การเข้าถงึพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

กรรมการบริษัทมสิีทธิเต็มทีทีจะเขา้ถึงพนักงานและลกูจา้งของบริษัท โดยกรณีทีกรรมการ

มีความประสงคท์ีจะประชุมหรือสือสารกับพนกังานและลูกจา้งของบริษัท กรรมการอาจ

ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร เป็นผูด้าํเนินการดังกล่าวให ้ในการนี กรรมการบริษัทมีดุลย

พินิจในการพิจารณาเพือใหแ้น่ใจว่าการดาํเนินการดังกล่าวนันไม่เป็นการรบกวนการ

ดําเนินกิจการของบริษัท และหากเห็นสมควร กรรมการบริษัทจะทําส ําเนาการ

ติดต่อสือสารระหว่างกรรมการบริษัทกับพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท ใหแ้ก่ประธาน

เจา้หนา้ทบีริหารก็ได ้

 

     7.3 การปฏบิัตอิืนของคณะกรรมการบริษัท 

การติดต่อสือสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห ์

สอื ลูกค้า และสมาชิกองคก์รสาธารณะอืน 

นอกจากจะไดร้บัคาํสงัเป็นอย่างอืนจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที

บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท การติดต่อสือสารในนามของบริษัทกับสือ 

นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นายหนา้ซือขายหุน้ และนักลงทุน ตอ้งดาํเนินการโดยตวัแทนของ

บริษัททีไดร้บัมอบหมายโดยเฉพาะ หากกรรมการบริษัทถูกสอบถามขอ้มลูเกียวกบับริษัท

จากสือ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นายหนา้ซอืขายหุน้ กรรมการควรปฏิเสธทีจะใหข้อ้มูลและ

แนะนาํใหบุ้คคลเหล่านนัติดต่อสอบถามขอ้มลูจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารฝ่ายการเงิน

และบญัชหีรือฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทนี ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที               

14 ธนัวาคม 2564 และมีผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัที 14 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

อนมุตัิโดย 

 

 

 

        (นายเพิมพนู ไกรฤกษ)์ 

                   ประธานกรรมการบริษัท 

        วนัที 14 ธนัวาคม 2564 

 


	BC_Charter of the BOD in Amended Version_EN_(Khun Rik)-Clean
	BC_Charter of the BOD in Amended Version_(TH)_NV_Clean

