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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัฯ ในการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ขอ้บังคับ และค าสั่งใด ๆ รวมทั้ งวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ท่ีก าหนดไวภ้ายใตก้รอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเลือกจาก
กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้ งน้ี  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเลือก
กรรมการบริหารคนหน่ึงเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงของบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
คร้ังแรกหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  ทั้ งน้ี กรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
มีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารไดอี้ก 
 

4.  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน 

และอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ  เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมติัต่อไป 
2. ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนดไว ้  
3. ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
5. ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนของพนกังานร่วมกบั

กรรมการผู ้จัดการใหญ่  และเสนอคณะกรรมการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. พิจารณาก าหนดนโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและผูบ้ริหาร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
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7. พิจารณาอนุมติัการเขา้ท าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯภายใน
วงเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติัและด าเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ ก าหนด 

8. พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจ าน า 
จ านอง หรือเขา้เป็นผูค้  ้ าประกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ภายในวงเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติั
และด าเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

9. อนุมติัแต่งตั้ งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัโดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณ 
ท่ีผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละปี และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติัและ
ด าเนินการ (Delegation of Authority) 

10. รายงานผลการปฏิบติังานท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ า 
11. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแกไ้ขขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริหาร 
12. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 

ก าหนด  
 

5. การมอบหมายอ านาจ 
การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วง ท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน
ใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัไว ้โดยการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
 

6. การประชุม 
1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยอยา่งนอ้ยปีละ 6 

คร้ัง  
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองค์

ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ใน ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ 
ใหก้รรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  ทั้ งน้ี 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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7. การรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยสม ่าเสมอ และจัดท า
รายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1.     จ านวนคร้ังในการประชุม 
2.     จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริหารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3.     ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
4.     ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 

 


