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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการและ
ผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อท าหน้าท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทัตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย กฎบตัรฉบบัน้ีท าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบตนเองและใชก้ฎบตัรน้ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณี        
ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริหารก็ได ้

2.3 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.4 ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลา          
เพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท   
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทัซ่ึง
ก าหนดว่ากรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการบริษทัก็ได ้รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบุคคลนั้นๆ 
ดว้ย 
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4.2 กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.3 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมี
คุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบริหารแทน  

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
บริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กลัน่กรองและก าหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั การก าหนดหลกัเกณฑ์
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัพิจารณา
และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท         
ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

5.1 ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ก ากบั ดูแล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของคณะท างานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่างๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะบริหารงาน 
หรือคณะท างานพิเศษ  

5.2 อนุมัติข้อเสนอ ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจ    
ตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

5.3 ศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเขา้ร่วมประมูลงานต่างๆ 
ตลอดจนเข้าด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว         
จนเสร็จการ 

5.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ            
ให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อด าเนินกิจการ        
ตามวตัถุประสงคใ์นวงเงินไม่เกิน 3,000 ลา้นบาทต่อโครงการ รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุ้น 
แลกเปล่ียนหุ้นกับนิติบุคคลอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว              
จนเสร็จการ 
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5.5 ก าหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ขอ้บังคบั แนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจ   
ของบริษทั หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั 

5.6 ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
และคณะท างานพิเศษ 

5.7 มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวสัดิการโบนัส 
บ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานบริษทั      
ซ่ึงมีต าแหน่งตั้ งแต่ผู ้จัดการฝ่ายขึ้ นไป รวมถึงผูช่้วยกรรมการผู ้จัดการ รองกรรมการผูจ้ ัดการหรือเทียบเท่า         
หรือคณะท างานพิเศษต่างๆ เพื่อด าเนินงานเฉพาะเร่ือง 

5.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
5.9 มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่ อให้บุคคลหรือคณะบุคคล ดังกล่าวมีอ านาจด าเนินการ                  
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้นๆ ได ้ 

5.10 มีอ านาจแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร     
ไดต้ามความเหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ของประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม  

5.11 คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

5.12 ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้ง
ผูรั้กษาการณ์ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูรั้กษาการณ์มีอ านาจหนา้ท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร  

5.13 พิจารณาอนุมัติให้อ านาจต่างๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั 

5.14 มีอ านาจอนุมติัและเบิกถอนเงินจากบญัชีทั้งหมดของบริษทัและใชสิ้นเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบนั
การเงินทุกแห่งท่ีบริษทัมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบญัชีต่างๆ และ/หรือขอใชสิ้นเช่ือในรูปแบบต่างๆ กบัธนาคารหรือ
สถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนน าหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหน้ีดังกล่าวทั้ งท่ีต้อง               
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม  

6. การประชุม 
คณะกรรมการบริหารมีก าหนดการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ี     

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั 
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7. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานการท าหนา้ท่ี

ในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี  

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม  
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม  
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้ 

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริหาร      
จะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ  และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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        (ลงลายมือช่ือ................................................กรรมการ) 
                                  (นายปลิว  ตรีวิศวเวทย)์ 

 


