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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิารจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และค าสัง่ใดๆ รวมทัง้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย  3  คน โดยกรรมการบรหิารไม่จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิาร 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร และ
แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารเกีย่วกบัการนดัหมายการ
ประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
(1) เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ

อุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได้ 
(2) มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้

เป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีติ
แต่งตัง้ 

4. การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งต้น เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรหิาร โดยกรรมการบรหิารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท (กรณีกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารซึ่งพ้น
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้กี 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารพน้ต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารตามกฎบตัรนี้  
(ง) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นหนงัสอืลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 
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(2) ในกรณีทีก่รรมการบรหิารครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้ซึ่ง
จะส่งผลให้มจี านวนกรรมการบรหิารต ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบรหิารรายใหม่ให้มีจ านวน
ครบถว้นในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีม่จี านวนกรรมการบรหิารไม่ครบถ้วน เพื่อใหเ้กดิความต่อเน่ืองใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) จดัท าและก าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ 
และอ านาจอนุมตัิของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทเหน็ชอบ และด าเนินการตามที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานดงักล่าวให้เป็นไปอย่ างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 

(2) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 

(3) อนุมตักิารเขา้ท าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั (เช่น การซือ้ขาย 
การลงทุนหรอืร่วมทุนกบับุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั) ภายในวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 

(4) อนุมตักิารกูย้มืเงนิ และการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มื ตลอดจนการจ าน า จ านอง หรอื
เขา้เป็นผูค้ ้าประกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ภายในวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) หรอืตามที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

(5) อนุมตัิแต่งตัง้ที่ปรกึษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 
ทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละปี 

(6) ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก าหนดเงินโบนัส 
ค่าตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนกังาน และผูบ้รหิาร (ซึง่ด ารงต าแหน่งต ่ากว่าประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร)  

(7) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 

(8) ทบทวนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวมและการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของตนเอง และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นประจ าทุกปี 

(9) ทบทวน ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์
และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

(10) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบรหิาร หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัิ
รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้
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6. การประชมุ 

(1) ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารตามที่ประธานกรรมการบรหิารเหน็สมควร แต่ให้มกีารประชุมอย่าง
น้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย 
สง่หนงัสอืนดัประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการบรหิารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  
วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบรหิารได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษา
สทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 

7. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบรหิารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรหิารซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

(2) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการบรหิารคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่กรรมการบรหิารซึง่มี
สว่นไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปเพื่อ
ทราบทุกครัง้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารน้ี ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 31 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
 

 ................................................ 

 (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 

 ประธานกรรมการบรษิทั 

 บรษิทั เอน็บดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั 


