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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนและถือเปนตัวแทนของผูถือหุน จึงมีบทบาทสําคัญ
ต อ การสร า งความเชื่ อ มั่ น และสร า งมู ล ค า ให กิ จ การ รวมทั้ ง สร า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ให กั บ
ผูถือหุนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูปฏิบัติ ดังนั้นหนาที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึง
แบงเปนสอง (2) ดาน
1. การกํ า หนดทิ ศ ทาง นโยบาย และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท ฯ
จะดําเนินงานไปในทิศทางที่เปนประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
2. การติดตามการดําเนินงานของฝายบริหาร เพื่อตรวจสอบ ถวงดุลและรับผิดชอบผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ตอผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทยังมีอํา นาจและความรับผิดชอบตามที่กํา หนดไว ใน
กฎหมายขอบังคับบริษัทฯ และมติท่ปี ระชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ แสดงไวในหัวขอ (4.2)
เรื่องอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. องคประกอบการแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท
2.1 องคประกอบ
ผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นมีจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณหลากหลายในสาขาตาง ๆ ซึ่ง
อยางนอยหนึ่งทานมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริ ษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัท
ก็ ไ ด การแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และข อ กํ า หนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลใหคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการ
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนทั้งหมดจะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
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2.

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํา นวน กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แตตอ งไมนอ ยกว า สาม (3) คน โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนน
เสียง ใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปนรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลว
แตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดกลาวคือผูถือหุนคหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดก็ได
3. บุคคลซึ่งไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด

2.2 การแตงตั้ง
1.
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทไดคัดเลือกผานการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาคา ตอบแทนซึ่ งจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามเกณฑ
คุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แหง พระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศ คณะกรรมการ กํ า กั บ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ/หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณา คัดเลือกกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและ ความ
เชี่ ย วชาญ จากหลากหลายด า นซึ่ ง จะส ง ผลดีต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ทฯ ในการให
คํา แนะนํา ขอ คิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ ในมุมมองของผู ที่มี ประสบการณต รง มีวิ สัย ทั ศ น
กวางไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส และมีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็น อยางเปนอิสระ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุม ผูถือหุนเพื่อพิจารณา
แตงตั้ง
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2.3 วาระการดํารงตําแหนง
1.
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ ดํารงตําแหนง
คราวละสาม (3) ป และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได
2.
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ
นั้นใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวแลว กรรมการ
บริษัทอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยบริษัท มหาชน จํากัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่
กําหนดไวในมาตรา 89/3แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง (ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามใน
สี่ (3/4) ของจํานวน ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง)
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
3.
กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัท
4.
การประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจํานวนกรรมการที่จะออกไมสามารถแบงใหตรงตาม
จํานวนได กําหนดใหออกตามจํานวนที่ใกลเคียงกับสัดสวน หนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุด
โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบั เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับ
กรรมการที่ถูกกําหนดใหพนจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น กําหนดใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได
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5.

กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให
กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติมหาชนพ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของเขาเปน กรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือ นอยกวา
สอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการ ได
เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และตองไดรบั มติของ
คณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3.1 กรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัท ตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่
ใหแกบริษัทได
2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
อื่นที่ เกี่ยวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได รับ ความ
ไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. กรรมการบริษัท สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตทั้งนี้ในการเปนกรรมการ
ดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท และต องเปนไปตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตหามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือ
เขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจกรรมของ
บริษัท เวนแตจะแจงใหผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4. กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเปนไปตาม
แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยให
ความเห็นอยางเปนอิสระได
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3.2 กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามของกรรมการบริษัทไวตามหลักเกณฑ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกรรมการ
อิสระ ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. บุคคลผูที่ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้ง หมด ของผูข อ
อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาต ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆดวย
2. ผูที่ ไมเป นหรื อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริ หารงาน ลู กจ า ง พนักงาน ที่ ปรึก ษาที่ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวน
แตจ ะไดพนจากการมีลักษณะดังกลา ว มาแลวไมนอ ยกว าสอง (2) ป กอนวัน ที่ยื่น คํา ขอ
อนุญาตตอสํานักงานทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม ของ
ผูขออนุญาต
3. ไมเป นบุค คลที่ มี ค วามสั มพั น ธ ทางสายโลหิ ต หรือ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือ ผูมี
อํานาจควบคุม ของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
4. ผูท่ไี มมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการ ขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน ที่มีนัยสําคัญ หรือผู
มีอํานาจ ควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญ าต บริษัทใหญ บริษัทย อย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ ผูขอ อนุญาต เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะ ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือ
บริการ หรือการใหหรื อรับ ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน
การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน หนี้สินรวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียว กันซึ่งเปนผลใหผู
ขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย ตั้งแตรอยละสาม (3) ของสินทรัพย
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ที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต หรือตั้งแตยี่สิบ (20) ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวาทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง กันตามประกาศของ ก.ล.ต.วาดวยหลักเกณฑในการทําราย การ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม การพิจารณาภาระหนี้ดังกลา วใหนับ รวมภาระหนี้ที่เกิ ดขึ้น ใน
ระหวางหนึ่ง (1) ปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ หุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ ควบคุม
หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูข ออนุญาต บริษัท ใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต สังกัดอยู เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลัก ษณะดัง กลาวมาแลว ไมน อยกวา 2 ป ก อ นวัน ที่ยื่ น คํ า ขออนุญาตต อ
สํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา กฎหมาย
หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง (2) ลานบาทตอป จากผู ขออนุญาต
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ผูขออนุญาต
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู ผูใหบริการ ทางวิชาชีพนั้น
ดวยเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ป กอนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมป ระกอบกิจ การที่ มีส ภาพอยา งเดีย วกันและเป นการแข งขัน ที่มี นัย กับ กิ จการของผู ข อ
อนุญาตหรือบริษัทยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปน กรรมการที่มีส วน
รวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหนึ่ง
(1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันอยางมีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของผูขออนุญาตภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง
(9)แลวกรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิ จการ
ของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันกับ ผูถือหุนราย
ใหญ หรื อ ผูมี อํ า นาจ ควบคุม ของผูข ออนุ ญ าต โดยมี การตั ด สิ น ใจในรู ป แบบ ขององค ค ณะ
(collective decision) ได
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ความในขอ (2) (4) (5) และ6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของผู
ขออนุญาต ในชวง 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานฯ ใหใชบังคับกับคําขออนุญาต ที่
ยื่นตอสํานักงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาต
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปน บุคคลที่มีหรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่ กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผัน
ขอหามการมีหรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็
ตอเมื่อผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แลววาการแตงตั้งบุคคล ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการให
ความเห็นที่เปนอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ในวาระพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคล ดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชนตามขอ (5) และขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวาบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก สํานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการ
ทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
4. ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริษัท
4.1 อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั
1. เรีย กประชุม คณะกรรมการ และดูแ ลการจัด สงหนังสือ นัดประชุ ม รวมทั้ ง เอกสารตา ง ๆ
เพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา
2. เปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เปนประธานที่ประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และ
ตามระเบียบวาระที่กําหนดไว
5. ดูแลใหการติดตอสื่อสารระหวางกรรมการและผูถือหุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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6. ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท
4.2 อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
นอกจากหนาที่หลักในฐานะผูแทนของผูถือหุนตามที่ไดกลาวมาแลว อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษัทยั งเป นไปตามที่ไดกํา หนดไวโดยกฎหมายข อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
รวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
1. มี อํ า นาจพิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรัพ ย ประกาศคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น รวมถึ งประกาศข อ บัง คับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
2. มีอํานาจพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง รวมทั้งมี อํานาจพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับ ดู แ ล
กิจการที่ดี เปนตน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตร รวมถึง
ควบคุ ม ดู แ ลการบริ ห ารและการจั ด การของฝ า ยบริ ห าร หรื อ ของบุ ค คลใด ๆ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหดํา เนิ นงานดังกลา ว ใหเปน ไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการได ใหไว โดยให
ทบทวนอยางนอยทุก ๆหา (5) ป
3. มีอํานาจพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ
4. มีอํานาจพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการชุดอื่น ๆ หรือบุคคลตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรตามกรอบระยะเวลา เพื่อทําหนาที่ดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงาน ของ
บริ ษั ท ฯ ในเรื่ อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆได เวนแต
เรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนเทานั้น
5. มีอํานาจพิจารณาแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝายบริห าร
อยางสม่ําเสมอ และดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมลงทุนกับผูประกอบ
กิจการอื่น ๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการตาง
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
7. กําหนด แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และระเบียบตาง ๆ
ของบริษัทฯ
8. กําหนดหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในการทําธุ รกรรม
ระหว า งบริ ษั ท และบริษั ท ย อ ยกั บ กรรมการ ผู บ ริห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ ง
“ข อ ตกลงทางการค า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ วิ ญ ู ช นจะพึ ง กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ”
9. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห บ ริษั ท ฯ จ า ยเงิน ป น ผลระหว า งกาลให แ ก ผู ถื อ หุ น ได เ ป น ครั้ ง คราวที่
เห็นสมควรภายใตบทบัญ ญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจายเงิน ปนผลประจําป เพื่อ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
10. กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับจากวันปดบัญชีสิ้นป
ของบริษัทฯ และกําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อมีความจําเปน
11. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา ทุกป ในรูปแบบ
การประเมินทั้งคณะเพื่อใชเปนกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหนา ที่ ของคณะกรรมการ
บริษัท
12. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุม ดูแล
ฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
สูงสุดทางเศรษฐกิจใหแกกิจการและผูถือหุน
13. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนิน ธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทที่เสนอโดยฝายบริหาร รวมถึงควบคุมดูแลบริหารงาน
ของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทในเครือ
14. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการอย างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ และการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
15. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะตอง
กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเปน ไปได
และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะตองมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย
อยางสม่ําเสมอ
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16. พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจจะ
มีความขัดแย งทางผลประโยชน โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเปน ไปเพื่ อผลประโยชน ของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ รวมถึงกํา กับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกํ า หนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
17. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานของ
บริษัทฯ ใหกับ คณะบุค คล หรือ บุคคลตามความเหมาะสมและให เปน ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยจัดทําเปนคูมืออํานาจดําเนินการและใหมีการทบทวนอยางนอยปละ หนึ่ง
(1) ครั้ง
18. จัดให มีระบบบัญ ชี ระบบการประมวลผลขอมูล รายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชี ที่
เชื่อถือได รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
ตลอดจน จัดใหมีบุคคล หรือหนวยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมดังกลาว และมีการทบทวนระบบตาง ๆ อยางสม่ําเสม
19. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปน
ผูปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานใหคณะกรรมการทราบอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการ
ทบทวน และประเมิน ประสิ ท ธิ ภาพของการจั ด การความเสี่ ย งอย า งสม่ํ า เสมอในทุ ก ๆ
ระยะเวลา ที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝาระวังรายการที่ผิดปกติตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
20. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการ
นั้น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทํา
ไดก็ตอเมื่อไดรับ อนุมัติจากที่ป ระชุมผูถือ หุนกอน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดํา เนิน การเรื่อ งใดที่
กรรมการทานใด หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม
ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลัก ทรั พย ) มีสวนไดสว นเสีย หรือมีค วามขั ด แยง ทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของกรรมการ
ทานนั้นหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการ
ดังกลาว
ก. เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองมีมติในที่ประชุมผูถือหุน
ข. เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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เรื่องตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของกรรมการที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือ เลิ กสัญ ญาเกี่ย วกับ การให เช า กิ จการของบริ ษั ททั้ ง หมดหรื อ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวม
กิจการของบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุนกู
ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู ถือ หุ น
ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ ซึ่งมีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทไดประกาศกําหนดตารางประชุมลวงหนาหนึ่ง (1) ป ใหกรรมการ และ
ผูเกี่ยวของทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอยางนอยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง หรืออยาง
นอยสี่ (4) ครั้งตอป ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจํา เปน โดยมี ก าร
กํ าหนดวาระไว ล วงหน า และมีการแบง หมวดหมู อย า งชั ดเจน เช น เรื่อ งเพื่ อทราบ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา เปนตน กรณีที่บริษัทฯ ไมไดมีการประชุม บริษัทฯ ควรสง
รายงาน ผลการดํา เนิน งานให คณะกรรมการทราบในเดื อ นที่ไ ม ไ ด มีก ารประชุ ม เพื่ อ ให
คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่อง
และทันการณ สําหรับการประชุม
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนด
ระเบียบวาระการประชุม
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3. ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลจัดสรรเวลาแตละวาระ
ใหอยางเพียงพอ สําหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็น อยางเปน อิสระในประเด็นที่
สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
4. ในการประชุมกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากที่
ประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
5. การลงมติใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาว ใหบันทึกคําคัดคานไวใน
รายงานการประชุม
6. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ และขอให
ฝายบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมชี้แจงขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
7. คณะกรรมการควรถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู ในความสนใจ
โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย และควรแจงใหประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุม
ดวย
8. บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะนําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ อใหแนใจว าเรื่องที่สําคัญไดถูกบรรจุเขา ระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว
และกรรมการ แตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม โดย
เลขานุการบริษัท จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบ การประชุม ใหแกกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุมอยางนอย
เจ็ด (7) วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเ วลาศึก ษาขอมูล อยา งเพียงพอกอนเข า ร วม
ประชุม
เวนแต กรณีจําเปนหรือเรงดวน อาจแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมให
เร็วกวานั้นได โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูบันทึกการประชุม การจดบันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
สนั บ สนุน ติด ตามใหค ณะกรรมการบริษั ท สามารถปฏิ บัติ ห น า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไมอยูในที่
ประชุมหรือไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยูให รอง
ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม แตถาไมมีรองประธานกรรมการบริษัท หรือ
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มีแตไมอยูในที่ประชุมนั้น หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
10. การลงมติใหใชเสียงขางมาก เวนแตกรรมการบริษัท ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ ประชุมเปนผูชี้ขาด และ
หากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานไวใน รายงานการประชุม
6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป
โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนครั้งที่ประชุม
2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแตละคนเขารวมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายจัดใหคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ
หนึ่ง (1) ครั้ง เปนประจําทุกป เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ
อุ ป สรรคต า ง ๆ ในระหว า งป ที่ ผ า นมา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการทํ า งานของคณะกรรมการ โดย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ จัดทําเปนสอง (2) ลักษณะ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในดานตาง ๆ คือ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่น ๆ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง) โดยประเมินในดานตาง
ๆ คือ
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการจะใช ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเป น ข อ มู ล ประกอบความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท นําเสนอผูถือหุนในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการษัท ครั้งที่ 4/2562
มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

ดร. พงศศกั ติฐ เสมสันต
ประธานกรรมการ
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