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กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั  

บรษิทั เอน็อาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ตระหนักและใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการก ากบัดแูล
กจิการนอกจากคณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งเคร่งครดัในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั ตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตามขอ้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งแล้ว 
บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อทีจ่ะเน้นถงึบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัใหส้อดคล้องกบั
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการของบรษิทั ตอ้งมอีงคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้ 
1.1  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คณะกรรมการของบรษิทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบรษิทัจะตอ้ง
เป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมทัง้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  ทัง้นี้
กรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง ในกรณีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
สามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 3 แห่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ 

1.2  คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และกรรมการอิสระ 
โดยมกีรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบตัิของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

1.3 คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการทัง้หมดเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี้ประธาน
กรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ 

  
2. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
2.1 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของ ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต 
ระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2.2 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตาม
วาระ  

2.3 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ
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ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัต่อไป 

2.4 พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัได้ 
2.5 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้

บุคคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอื
แกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

2.6 จดัการให้บริษัทมเีลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง  ๆ เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.7 พจิารณาอนุมตักิารท ารายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เวน้แต่ในกรณีทีร่ายการดงักล่าว
จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์ 

2.8 พจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีทีร่ายการดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้น ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัิดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบั
ตลาดหลกัทรพัย ์

2.9 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ไดว้่าบรษิทัมกี าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนั ้น 
และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

2.10 ก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั กลยุทธ์ธุรกจิ งบประมาณประจ าปี และก ากบั
ควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

2.11 รบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มมีาตรฐานและโปร่งใส 

2.12 ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานของบรษิทัให้
คณะหรอืบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มอือ านาจ
ด าเนินการ และใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.13 จดัให้มกีารท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชขีองบรษิัท และลง
ลายมือชื่อเพื่อรบัรองงบการเงินดงักล่าวเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

2.14 ใหค้วามเหน็ชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าสอบบญัชปีระจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ใน
การพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้   

2.15 ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 
2.16 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์ 

2.17 แต่งตัง้และก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้
2.18 คณะกรรมการตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง และประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวม 
2.19 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 
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2.20 ด าเนินการใหบ้รษิทัน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายใน 

2.21 จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้
นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกกลุ่ม
ดว้ยความเป็นธรรม 

2.22 ส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัการอบรมและเสรมิสรา้งความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคณะกรรมการ 

2.23 ส่งเสรมิและปลูกจติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ รวมทัง้เป็นต้นแบบใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานของ
บรษิทัทุกระดบั  

 ทัง้นี้การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืผูร้ ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถ
อนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจไดร้บัประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 

3. การเลือกตัง้กรรมการบริษทั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัใหก้ระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
3.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
3.2 ในการเลอืกตัง้กรรมการอาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรอืคราวละ

หลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนเสยีงทีม่ตีามขอ้ 1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถ
แบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535ได ้(ลงคะแนนแบบ Non-cumulative voting เท่านัน้) 

3.3 บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3.4 คณะกรรมการบรษิทัทีม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1/3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1/3 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจได้รบัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้
ส าหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
กจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื และคณะกรรมการบรหิาร ใหม้วีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 
ปี ในทีน่ี้ หมายถงึ ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึวนัประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ในปีถดัไป กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่
ได ้
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3.5 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก)   ตาย 
(ข)  ลาออก 
(ค)  ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั หรอืกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ง)    ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกก่อนถงึคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื
โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(จ)  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
3.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่ใบลา

ออกไปถึงบรษิทั กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบ
ดว้ยกไ็ด ้

3.7 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่
มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ
ผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีง
เท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
  การประชุมคณะกรรมการบรษิทั มดีงันี้ 

4.1 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างน้อยทุก 3 เดอืน ใน
การประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพนิิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกครัง้ 
นอกเหนือจากมเีหตุสุดวสิยั ซึ่งต้องแจง้ต่อเลขานุการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า บรษิทัต้องรายงานจ านวนครัง้ที่
เขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report) ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ
บรษิทัจะต้องจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมแก่กรรมการบรษิทัทุกท่าน เพื่อใหท้ราบถงึวนั  เวลา สถานที ่และวาระ
การประชุม โดยจดัส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ 
และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างเป็นอสิระของคณะกรรมการ เลขานุการบรษิทัจะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึประเดน็ในการ
ประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั 
นับตัง้แต่วนัประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบรษิัทลงนาม และจะต้องจดัให้มรีะบบการ
จดัเกบ็ทีด่ ีสะดวกต่อการคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ ี

4.2 กรรมการบรษิทัทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ 
4.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่มสีทิธอิอกเสียงและให้

ถือเอาความเหน็ทีเ่ป็นส่วนเสยีงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
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เสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด อย่างไรกต็าม ความเหน็ของกรรมการบรษิทัคนอื่น ๆ  ทีม่ไิดล้งมตเิหน็
ดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชุม 

4.4 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีกรรมการเป็นองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบรษิัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

กฎบตัรนี้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่28 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
        ประกาศ ณ วนัที ่28 มกราคม 2565 
 
 
           ..………………………………………………… 
                (นางเกศรา มญัชุศร)ี 
              ประธานกรรมการบรษิทั 
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