
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอ็ม  วชัิน  จาํกัด  (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

บคุคลทีได้รับการแตง่ตงัให้ดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นบคุคลทีมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แหง่

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ. 39/2559 เรืองการขออนญุาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 30 กันยายน 2559 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ดงันี 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกวา่กึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดจะต้องมีถินทอียูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็น

ผู้มีคณุสมบตัิตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

2.  ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตงักรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 

2.1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนงึ (1) หุ้นตอ่หนงึ (2) เสยีง 

2.2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม 2.1 เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

2.3.  บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ให้เป็นประธานทีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนงึในสาม 

( / ) และกรรมการซงึพ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อกีได้ และกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหนง่

ในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบัสลากกนัสว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุ

นนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนนัจะมีผลนับแต่วนัทีใบลา

ออกไปถึงบริษัท 

 



 

 

5.  ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนงึของ

จํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

6.  ในกรณีทีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึงมี

คุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นนัจะเหลือน้อยกวา่สอง 

( ) เดือน โดยบคุคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการที

ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) 

ของจํานวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนงึคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเหน็สมควร จะ

เลอืกกรรมการคนหนงึหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีตามข้อบงัคบัในกิจการซงึ

ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซือสตัย์สจุริต และระมดั ตลอดจนปฏิบตัิหน้าทีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น  

2. พิจารณาอนุมตัิแต่งตงับุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ

ระเบียบทีเกียวข้องกบัตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากการออกตาม

วาระ  

3. พิจารณาแตง่ตงัคณะกรรมการบริหาร โดยเลอืกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทงักําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที

และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

4. พิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตงั

เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป  

5. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซงึมีอํานาจผกูพนับริษัทได้  

 



 

 

6. แต่งตงับุคคลอืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ

เพือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไขอํานาจนนัๆ ได้  

7. พิจารณาอนมุตัิการทํารายการการได้มาหรือจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์ของบริษัท เว้นแตใ่นกรณีทีรายการดงักล่าว

จะต้องได้รับอนุมตัิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ทงันี ในการพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. พิจารณาอนมุติัการทํารายการทีเกียวโยงกนั เว้นแต่ในกรณีทีรายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้

ถือหุ้น ทงันี ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้องกบั

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมือเห็นได้ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรทีจะทําเช่นนนั 

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

10. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กลยทุธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และกํากับ

ควบคมุดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพอืเพิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตอยา่งยงัยืน 

11. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตัิหน้าทีของฝ่ายบริหาร โดยมีความตงัใจและระมดัระวงั ในการ

ปฏบิตัิงาน 

13. กํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

14. กํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดัเจน และวดัผลได้ เพือใช้เป็นแนวทางในการกําหนด

เปา้หมายในการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตสุมผล 

15. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลทีเป็น

สาระสาํคญัตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

16. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 

17. กํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

18. พิจารณาตดัสนิในเรืองทีมีสาระสําคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร 

การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึงทรัพย์สิน และรายการอืนใดทีกฎหมายกําหนด 

19. กําหนดอํานาจและระดบัการอนมุตัิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตา่งๆ ทีเกียวข้องกบังานของบริษัทให้

คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเกียวข้องโดยจดัทําเป็นคู่มืออํานาจ

ดําเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 



 

 

20. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีทีเชือถือได้ รวมทงัดแูลจดัให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน 

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจําปี เพือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นใน

การพจิารณาอนมุตัิแตง่ตงั   

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ

ผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลมุในเรืองสาํคญั ๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏิบตัิทีดีสําหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

23. กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรทีกําหนดไว้ 

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตัิด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททีมีหน้าทีในการบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท กลา่วคือ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม 

(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุ

กบัสว่นหนงึในสาม (1/3) กรรมการซงึพ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

 

 

 

 


