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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารจดัตัง้ขึน้โดย คณะกรรมการบริษัท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดแูลการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้การปฏิบัติงานท่ี

เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ก่อให้เกิดความชดัเจนในเร่ืององค์ประกอบ วาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบการประชมุของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถกูต้องตามกฎหมาย สอดคล้อง

กบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท จงึกําหนดให้มีกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  

1 คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติังานตามท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

2 กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง

พอท่ีจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 

3 มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  ไม่ว่าจะทําเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้กรรมการบริหารดํารงตําแหนง่ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันท่ีมีมติแต่งตัง้ และเม่ือครบ  วาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่า

คณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมท่ีหมดวาระลง  ในการแต่งตัง้

ต้องกระทําภายใน  2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่อีกได้ 
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 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  เพราะสาเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยงัคงเหลือวาระไม่น้อย

กว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้กรรมการบริหารแทนตําแหน่งท่ีว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     

คราวถดัไป  บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารท่ีตนแทน

เทา่นัน้ 

ขอบเขต หน้าท ี่ ความรับผิดชอบ  
 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ และมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลกัปฏิบติัตามระเบียบ/ข้อกําหนดของ
การจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบคุคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั  
และควบคมุกํากบัดแูลให้การดาํเนินงานของคณะทํางานท่ีแตง่ตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ระหวา่งท่ีไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซือ้สินค้าตามปกติธุรกิจของบริษัท  ในวงเงินตัง้แต่ 50 ล้านบาท (ห้าสิบ
ล้านบาท) 

5. อนุมติัการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติ 
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน  20  ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่อรายการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้าน
บาท) 

6. อนมุติัการขาย  การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท  เช่น  การอนมุติัขายสินค้า  การอนมุติัให้ทําสญัญารับจ้างทํา
ของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น  ในวงเงินตัง้แต ่300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) 

7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร  หรือสถาบันการเงิน  พร้อมกับกําหนดเง่ือนไขในการเบิก
ถอนเงิน  หรือทํานิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว 

8. อนุมัติการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้สญัญากู้ เบิกเงินเกินบัญชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใดจาก
ธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือบคุคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท) 
รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัเพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้าน
บาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

9. อนมุติัให้นําทรัพย์สินของบริษัท  จํานอง  จํานํา  เพ่ือเป็นประกนัหนีส้ินของบริษัททกุประเภทท่ีมีอยู่แล้วหรือจะมีขึน้
ในอนาคต ในวงเงินตอ่รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ย่ีสิบล้านบาท)  

10. อนมุตัิการจ่ายค่านายหน้าและค่าท่ีปรึกษาเม่ือยอดขายสามารถเก็บเงินได้จากลกูค้า โดยมีอํานาจการอนมุติัจ่ายไม่
เกินกว่าร้อยละ 5 ของยอดขาย  

11. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคญัๆ  ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 
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12. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ

ปฏิบติัการอ่ืนๆ  
13. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การกําหนดเงิน

คา่จ้าง  ค่าตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 
14. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย

อยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนัน้ๆ ได้  ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ 

15. ดําเนินการอื่นใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  
เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
  
 ทัง้นี ้อํานาจในการดําเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และไม่รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ
รายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ นอกจากนี ้อํานาจดงักล่าวข้างต้นไม่
รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดให้ต้องขออนมุตัิจากมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

 กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 

ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ  

 

วันมีผลบงัคับใช้ 

การกําหนดนโยบายดังกล่าวข้างต้น เร่ิมบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 


