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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1. วัตถุประสงค์ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความชดัเจนใหก้รรมการบริหารเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอบเขตอ านาจในการบริหารจัดการ  เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ (ท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรือ ผูบ้ริหาร โดยมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร  

(3) ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 

(4) ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

(5) กรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

3. คุณสมบัติ 

(1) กรรมการ หรือ ผูบ้ริหาร ของบริษทั 

(2) กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา 
เพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

(3) กรรมการบริหารตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งต้องไม่มีลักษณะ 
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชน  
เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
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4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยจะตอ้งพิจารณาจากประวติัการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ 

(2) กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการ
เป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่
ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

(3) กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
- ครบก าหนดตามวาระ 

- เสียชีวิต 

- ลาออก 

- พน้จากการเป็นกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 

-  ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(4) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

(5) กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติั
เขา้เป็นกรรมการบริหารแทน  

5. การประชุม 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร  

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริหารล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมตอ้งระบุวนั 
เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  
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(3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม 

(4) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการบริหาร 
คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(1) น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
ของบริษทั การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
พิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงาน และติดตามผล การด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(3) พิจารณาการเขา้ท ารายการประเภทต่าง ๆ ตามระดบัอ านาจด าเนินการ (“Table of Authority”) อาทิเช่น 

-  พิจารณาอนุมติัการใชเ้งินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อเปิด
บญัชี กูย้ืม จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืนใดท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษทัในวงเงิน 
ไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

- ก าหนดโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart)  

- พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง/เลิกจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงระดับรอง
กรรมการผูจ้ดัการ  

(4) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน  
500 ล้านบาท แต่ไม่ เ กินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว  ทั้ งน้ี ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของ
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์

(5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติัหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(6) พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 

(7) พิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันใด ๆ ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นผูมี้ส่วนได้เสียซ่ึงเป็นรายการ  
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบักรรมการ
ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ือง 
ในการท าธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใต้
ขอบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภท
ดงักล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนยัส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความ
ประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั  

(8) มอบอ านาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือ บุคคลอ่ืนใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกนั 
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายดังกล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจเกิด
การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกับบริษทั เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ 
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ หรือเป็น
รายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงการเข้าท ารายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ /หรือ
ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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(9) พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงาน 
ท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของ
บริษทัท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

(10) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี 

(11) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี มีอ านาจปรับเปล่ียนขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริหารตามขอ้ (1) – (11) 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้น 

7. การรายงาน 
(1) คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั จึงมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 
(2)      เลขานุการคณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหารตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบติังาน
ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

ทั้งน้ี ให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 โดยให้ใช ้
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
  

                                                                      -ลงลายมือช่ือ- 
 (ดร.ทนง พิทยะ) 

            ประธานกรรมการ 


