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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริหารจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บังคับ และค าสั่งใด ๆ รวมทัง้เป้าหมายที่ก าหนดไวภ้ายใตก้รอบที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท  

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการบรหิารไม่จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลือกกรรมการบรหิาร 1 คน ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร และ
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการ 
นดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่แก่บรษิัทได ้

(2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบคุคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ 

4. การแต่งต้ังและวาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารซึ่งพน้
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้ีก 
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ในกรณีที่กรรมการบรหิารครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่งจะสง่ผล
ใหม้ีจ านวนกรรมการบรหิารต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่ใหม้ีจ  านวนครบถว้น
ในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วันที่มีจ  านวนกรรมการบริหารไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

5. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ  

(1) จดัท าและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการ
บริหารงานเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหาร และอ านาจการบริหารที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานดงักลา่วใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท ซึ่งมีเง่ือนไขการคา้
ทั่วไป (เช่น การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษัท) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ (Delegation 
of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด และภายใต้ข้อบังคับของหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์   

(4) พิจารณากลั่นกรองการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจ าน า 
จ านอง หรือเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อย ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ (Delegation 
of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(5) อนุมัติแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณที่
ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี 

(6) อนมุตัิการจา้งงาน บรรจ ุแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูด้  ารงต าแหน่งระดบั Function Director ยกเวน้ผูด้  ารง
ต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(7) อนมุตัิกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรบัขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั ค่าตอบแทน 
และบ าเหน็จรางวลัของพนักงานที่ด ารงต าแหน่งในระดับ Function Director และพนักงานที่ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ต ่ากว่า Function Director ยกเวน้ผูด้  ารงต าแหน่งสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(8) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 
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(9) มอบอ านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

(10) ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทนุของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา 
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางการปรบัปรุงใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะ 
ใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยของบรษิัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

6. การประชุม 

(1) ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ใหม้ีการประชุม
อย่างนอ้ยไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี  

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการบรหิารทุกท่านลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
3 วันก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมการบริหารไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได้ 

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธาน
ในที่ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการบริหารซึ่งมี 
ส่วนไดเ้สียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานใน 
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถดัไป
เพื่อทราบทกุครัง้ 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

                                                                              - นายบวร วงศส์ินอดุม - 

(นายบวร วงศส์ินอดุม) 
                                         ประธานกรรมการ  

                                                                       บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 

   


