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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริ ษ ทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ่ งที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสม เพื่ อ ทําหน้าที่ บ ริ หารจัดการและควบคุ มกิ จ การของบริ ษ ทั ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ทาํ ขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.

องค์ ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน

2.2 คณะกรรมการบริ ษทั จะเลื อกกรรมการบริ หารคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี
ที่ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการบริ หารก็ได้

3.

2.3

ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2.4

ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร

คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการบริ หารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่ อ การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นอย่า งดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และมี เวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการบริ ห ารต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่าด้ว ยบริ ษ ัท
มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4.

การแต่ งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ ง และพ้ นจากตําแหน่ ง

4.1 คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ ง
กําหนดว่ากรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคนปฏิ บตั ิ การอย่างใดอย่างหนึ่ งแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบุคคลนั้นๆ
ด้วย
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4.2

กรรมการบริ หารจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ






ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก

4.3 กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4.4 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารว่างลงให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมี
คุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนิ นงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กลัน่ กรองและกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั การกําหนดหลักเกณฑ์
ในการดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณา
และอนุ ม ัติ แ ละ/หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ รวมตลอดถึ งการตรวจสอบและติ ดตามผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท
ตามนโยบายที่กาํ หนด โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
5.1 ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กําหนดอํานาจ หน้าที่ กํากับ ดูแล ประสานงาน และกําหนดอํานาจหน้าที่
ของคณะทํางานพิเศษ หรื อคณะบริ หารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริ หารงาน
หรื อคณะทํางานพิเศษ
5.2 อนุ มตั ิ ขอ้ เสนอ ซึ่ งเสนอโดยคณะทํางานต่ างๆ เพื่ อประโยชน์ในการบริ ห ารงาน ดําเนิ นธุ รกิ จ
ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
5.3 ศึกษาความเป็ นไปได้สาํ หรับโครงการใหม่ๆ และมีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิเข้าร่ วมประมูลงานต่างๆ
ตลอดจนเข้าดําเนิ น งานโครงการต่ า งๆ ตามที่ เห็ น สมควร รวมถึ งการทํานิ ติกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ เรื่ อ งดังกล่ าว
จนเสร็ จการ
5.4 ศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุ นในโครงการใหม่ ๆ และมี อ าํ นาจในการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ให้บริ ษ ทั เข้าลงทุ น หรื อเข้าร่ วมลงทุ นกับบุ คคล นิ ติบุ คคล คณะบุ คคลอื่ นๆ ในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อดําเนิ นกิ จการ
ตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุน้
แลกเปลี่ ยนหุ ้ น กับ นิ ติ บุ คคลอื่ นได้ตามที่ เห็ น สมควร ตลอดจนถึ งการทํานิ ติ กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เรื่ องดังกล่ าว
จนเสร็ จการ
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5.5 กําหนด พิ จารณา อนุ มตั ิ ระเบี ยบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริ ห ารงานและการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั หรื อการดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริ ษทั
5.6 ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และกําหนดแนวนโยบายและอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และคณะทํางานพิเศษ
5.7 มี อาํ นาจอนุ มตั ิ แต่ งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กําหนดเงิ นเดื อน ค่ าจ้าง สวัสดิ การโบนัส
บําเหน็จ และผลตอบแทนอื่ นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่ งอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั
ซึ่ งมี ต าํ แหน่ ง ตั้ง แต่ ผู จ้ ัด การฝ่ ายขึ้ น ไป รวมถึ งผู ช้ ่ ว ยกรรมการผู จ้ ัด การ รองกรรมการผู จ้ ัด การหรื อ เที ย บเท่ า
หรื อคณะทํางานพิเศษต่างๆ เพื่อดําเนินงานเฉพาะเรื่ อง
5.8 ดําเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.9 มี อาํ นาจแต่ งตั้งบุ คคลหรื อคณะบุ คคลใดๆ ให้ดาํ เนิ นกิ จการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุ มของ
คณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํา นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลหรื อคณะบุ ค คลดัง กล่ า วมี อ ํา นาจดํา เนิ น การ
ตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรและมีอาํ นาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้นๆ ได้
5.10 มี อาํ นาจแต่ งตั้งประธานที่ ป รึ กษา หรื อที่ ปรึ กษา หรื อคณะที่ ปรึ กษาของคณะกรรมการบริ หาร
ได้ตามความเหมาะสมและมีอาํ นาจกําหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ งอํานวยความสะดวกและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของประธานที่ปรึ กษาหรื อที่ปรึ กษา หรื อคณะที่ปรึ กษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
5.11 คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอาํ นาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อ กําหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
5.12 ในกรณี ประธานกรรมการบริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริ หารแต่งตั้ง
ผูร้ ักษาการณ์ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นคราวๆ ไป โดยผูร้ ักษาการณ์มีอาํ นาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริ หาร
5.13 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ อ าํ นาจต่ า งๆ ในการดําเนิ น กิ จ การบริ ห ารงานแก่ ผู บ้ ริ ห ารตามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ
5.14 มีอาํ นาจอนุมตั ิและเบิกถอนเงินจากบัญชีท้ งั หมดของบริ ษทั และใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรื อสถาบัน
การเงินทุกแห่งที่บริ ษทั มีอยู่ รวมทั้งการขอเปิ ดบัญชีต่างๆ และ/หรื อขอใช้สินเชื่อในรู ปแบบต่างๆ กับธนาคารหรื อ
สถาบัน การเงิ น ทุ ก แห่ ง ตลอดจนนํา หลัก ทรั พ ย์ต่ า งๆ ของบริ ษ ัท ไปเป็ นหลัก ประกัน หนี้ ดัง กล่ า วทั้ง ที่ ต ้อ ง
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม
6.

การประชุม
คณะกรรมการบริ หารมีกาํ หนดการประชุมเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ
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7.

การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทําหน้าที่
ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
7.1
7.2
7.3

8.

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้

การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้มีข้ ึ นทุ กปี โดยคณะกรรมการบริ หาร
จะเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะ และรายงานผลการประเมิ นประจําปี ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
(ลงลายมือชื่อ................................................กรรมการ)
(นายปลิว ตรี วิศวเวทย์)

4

