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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและก ากบัดูแล
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้รวมทั้งการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกั
จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการ (ท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรือ ผูบ้ริหาร โดยมีจ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 5 ท่าน เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหาร 1 ท่าน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 
4. ประธานกรรมการบริษทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
1. กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

2. กรรมการบริหารต้องไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ และคณะกรรมการ
บริษทัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  ทั้งน้ี กรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บ
การแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
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การพ้นจากต าแหน่ง 
1. กรรมการบริหาร พน้จากต าแหน่งเม่ือเสียชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ คณะกรรมการบริษทัลง
มติใหอ้อก, ศาลมีค าสั่งใหอ้อก, เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  

2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งน้ี 
กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

3. กรณีต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจ านวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 2 คร้ัง 

2. น าเสนอเป้าหมาย นโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ โดยก าหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
นอกจากน้ี มีหนา้ท่ีก าหนดทิศทาง แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี
ของบริษทัฯ การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
พิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3. ควบคุมการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนงาน 
เป้าหมาย และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

4. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนท่ีจะน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและอนุมติั  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนุมติั การเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อทราบในท่ีประชุมคราวต่อไป 

5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการจดัซ้ือสินคา้ตามปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

6. อนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินการซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือสินทรัพยถ์าวร ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

7. อนุมติัการขาย และการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การอนุมติัขายสินคา้ การอนุมติัให้ท า
สัญญารับจา้งท าของตามปกติธุรกิจ เป็นตน้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท 



 
    4 
 

 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร แกไ้ขคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

8. อนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ การออกตราสารหน้ี สัญญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี  หรือสินเช่ืออ่ืนใด
จากธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน หรือบุคคลทัว่ไปในเง่ือนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 
ลา้นบาท รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท  

9. อนุมติัใหน้ าทรัพยสิ์นของบริษทั จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกนัหน้ีสินของบริษทัฯ ทุกประเภทท่ีมีอยู่แลว้
หรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาท 

10. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการปฏิบติัการอ่ืนๆ  

11. พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติัหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

12. พิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัใด ๆ ท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นรายการมีขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิผลระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ี
มีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองในการท าธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึง
พิจารณามอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใตข้อบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว 
โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภทดงักล่วท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนยัส าคญัในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมกาบริษทัฯ 

13. มอบอ านาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกนั
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ มี
อ านาจพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล่าวอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าขึ้นกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

14. พิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงโดยครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร เช่น ดา้นกลยุทธ์ การปฏิบติังาน 
การเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง กฎหมาย สังคม/ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ความ
ปลอดภยัสุขอนามยั และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ 
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15. พิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงและแผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัความเส่ียง รวมถึงติดตามแผนการ
ด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

16. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงานท่ีอยู่
ภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีจะ
เป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

17. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตั้ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การก าหนด
เงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังาน และการเลิกจา้ง ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

18. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารมีอ านาจปรับเปล่ียนขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามขอ้ 1-18 เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้น 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหาร อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 2 คร้ัง  และอาจจดัให้มี

การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี กรรมการบริหาร ตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการบริหาร ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะตอ้งจดัท าขึ้นและน าเสนอล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และ
ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหาร เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 
การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของคณะกรรมการบริหาร ท่ีมาประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการคน
หน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานใน
ท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร แกไ้ขคร้ังท่ี 4 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนตามโครงสร้างการจา้งงานของบริษทัฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมอบหมาย และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
 
 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ี ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
 
 

  
(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 


