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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการและกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่ งตั้งคณะ
กรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรื อ ผูบ้ ริ หาร โดยมีจานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการบริ หาร 1 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หาร
4. ประธานกรรมการบริ ษทั ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. กรรมการบริ หารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่
2. กรรมการบริ หารต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ั ทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บ ริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ้น ตามที่คณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่ งตามวาระตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กรรมการบริ หารที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ สามารถได้รับ
การแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
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การพ้นจากตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ หาร พ้นจากตาแหน่งเมื่อเสี ยชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการบริ ษทั ลง
มติให้ออก, ศาลมีคาสั่งให้ออก, เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้
กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
3. กรณีตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริ หาร เพื่อให้กรรมการบริ หารมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร อย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง
2. นาเสนอเป้ า หมาย นโยบายการดาเนิ นงานต่าง ๆ โดยก าหนดให้มี การทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
นอกจากนี้ มีหน้าที่กาหนดทิศทาง แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของบริ ษทั ฯ การขยายกิจการ การกาหนดแผนการเงิน นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
พิจารณาและกลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายบริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุมการดาเนินงานและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
เป้าหมาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกประการ
4. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนินการจัดซื้อสิ นค้าตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในการดาเนิ นการซื้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
7. อนุมตั ิการขาย และการให้บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การอนุมตั ิขายสิ นค้า การอนุมตั ิให้ทา
สัญญารับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
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8. อนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรื อสิ นเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20
ล้านบาท รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
9. อนุมตั ิให้นาทรัพย์สินของบริ ษทั จานอง จานา เพื่อเป็ นประกันหนี้สินของบริ ษทั ฯ ทุกประเภทที่มีอยู่แล้ว
หรื อจะมีข้ นึ ในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท
10. เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบตั ิการอื่นๆ
11. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิหรื อเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป แล้วแต่กรณี
12. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งเป็ นรายการมีขอ้ ตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิผลระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง ตลอดจนดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวเนื่ องในการทาธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึง
พิจารณามอบหมายให้บุคคลใดดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวภายใต้ขอบเขตการมอบอานาจเป็ นครั้งคราว
โดยคณะกรรมการบริ หารจะรายงานการทาธุ รกรรมประเภทดังกล่วที่มีมูลค่าสู งอย่างมีนยั สาคัญในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส หรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมกาบริ ษทั ฯ
13. มอบอานาจให้กรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลอื่นใด คนเดียวหรื อหลายคนรวมกัน
ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หาร โดยอยู่ภ ายใต้การควบคุมและกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริ หาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลที่ได้รับมอบอานาจ มี
อานาจพิจารณาและอนุ ม ัติรายการที่บุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจเกิ ดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
14. พิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงโดยครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร เช่น ด้านกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน
การเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง กฎหมาย สังคม/สิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ ทธิ มนุษยชน ความ
ปลอดภัยสุขอนามัย และความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่
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15. พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ ยงและแผนปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง รวมถึงติดตามแผนการ
ดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
16. พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เป็ นงานที่อยู่
ภายใต้อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรื อ เป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั ฯ ที่จะ
เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง
17. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกาหนด
เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน และการเลิกจ้าง ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
18. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ หารมีอานาจปรับเปลี่ยนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 1-18 เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม และเป็ นไปตามกฎหมายที่บงั คับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร อย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มี
การประชุ มพิเศษเพิ่ม เติ ม ตามความจาเป็ น ทั้งนี้ กรรมการบริ หาร ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการบริ หาร ทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องจัดทาขึ้นและนาเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการบริ หาร ที่มาประชุมออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานใน
ที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
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ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร ได้รับค่าตอบแทนตามโครงสร้างการจ้างงานของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
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