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หนา้ที่  1 จาก  5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของ
บริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและการก ากบัดูแล ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนธุร กิจตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท ากฎบตัรฉบบัน้ีขึ้นและจะมีการพิจารณา
ทบทวนทุกปีอย่างหน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

โครงสร้างและองค์ประกอบ 

1. กรรมการบริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วย
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร (ซ่ึงไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  

2. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหาร 1 คน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการก็ได ้

3. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าเหมาะสมเพื่อท า
หน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
เก่ียวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารการประชุม 
การบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นกรรมการหรือเป็นผู ้บริหารของบริษัทท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองค์กร ซ่ือสัตย ์สุจริต มีเวลาเพียงพอท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ีให้แก่
บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 



 

หนา้ที่  2 จาก  5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผน
ธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ าปีของบริษทั ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุม ก ากบัดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
แผนการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไว ้และอ านาจบริหารต่าง ๆ 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอ้ือ
ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมใหค้  าปรึกษา แนะน าการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงาน
ผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการ
บริษทัทราบ 

4. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การลงทุนต่าง ๆ ตามงบ
ลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้ โดยวงเงินส าหรับแต่ละ
รายการเป็นไปตามตารางอ านาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

6. น าเสนอโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมติังบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังานประจ าปี 
และการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

8. ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท า
และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะมีการหารือกนัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

9. จดัหาท่ีปรึกษา หรือบุคคลท่ีมีความเห็นอิสระเพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

10. แต่งตั้ ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคน
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 



 

หนา้ที่  3 จาก  5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้ น ๆ ได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

11. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคน
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  อาทิ การ
แต่งตั้งคณะท างานจดัซ้ือจดัจา้ง และ/หรือคณะท างานชุดอ่ืน ในปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหาร
ไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1.1 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
1.2 ตาย 
1.3 ลาออก 
1.4 พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั 

2. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารประสงคจ์ะลาออกจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนั โดยท าจดหมายแจง้เหตุผลต่อประธานคณะกรรมการบริหาร  

 

 

 



 

หนา้ที่  4 จาก  5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

การประชุม 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

2. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการบริหาร
คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเชิญผูบ้ริหารของบริษทั ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมประชุม 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารตามปกติให้จัดขึ้ นอย่างน้อย 30 วนัต่อคร้ัง ให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนด
วนั เวลา สถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมไวล้่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 
วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5. ประธานกรรมการบริหารจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยการจดัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด
ทั้งน้ี หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



 

หนา้ที่  5 จาก  5 กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

2. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษทั  

การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารจะจดัใหมี้ขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผล

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั  

 

กฎบตัรฉบบัน้ีไดรั้บการแกไ้ขและอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2565 เม่ือวนัท่ี  
15 สิงหาคม 2565 

 


