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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี (Good Corporate 
Governance) และเพื#อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ# งแกไ้ขเพิ#มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที# 4) พ.ศ. 
2551   คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรใหย้กเลิกระเบียบปฏิบติัคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัครัH งที# 1/2548 เมื#อวนัที# 22 กุมภาพนัธ์ 2548  และกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริหารใหม่ ดงันีH  

1. วตัถุประสงค์    

  คณะกรรมการบริหาร   มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการจดัตัHงขึHนเพื#อทาํหน้าที#บริหารจดัการกิจการของบริษทั
ตามที#ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื#อสัตยสุ์จริตเยี#ยงวิญPูชนผู ้
ประกอบธุรกิจเช่นนัHน จะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียวกนัดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที#ปราศจาก
อิทธิพลในการที#ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร 

 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการบริหาร    ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่   5   คน    ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหาร    
และกรรมการบริหาร   โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัHงกรรมการบริษทั  และ/หรือบุคคลอื#น  ทัHงที#มีฐานะ
เป็นพนกังาน  หรือ ลูกจา้งของบริษทั  และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว   ทัHงนีH  ตอ้งมีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที#จะทาํหนา้ที#บริหารจดัการกิจการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

  3.1 คณะกรรมการบริหาร   มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  1  ปี  นบัจากวนัที#มีมติแต่งตัHง   และ
เมื#อครบวาระแลว้  หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตัHงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่   
ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบติัหนา้ที#ต่อไป   จนกวา่คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตัHง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที#หมดวาระลง ในการแต่งตัHงตอ้ง
กระทาํภายใน  2  เดือน  นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม    กรรมการบริหาร
ซึ#งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัHงใหม่อีกได ้
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 3.2 ในกรณีที#ตาํแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง   เพราะสาเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ   และ
ยงัคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัHงกรรมการบริหารแทน
ตาํแหน่งที#วา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป  บุคคลซึ# งเขา้เป็นกรรมการบริหาร
ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที#เหลืออยูข่องกรรมการบริหารที#ตนแทน 

 3.3 กรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมื#อ 
   (ก) ครบกาํหนดตามวาระ 
   (ข) ลาออก 

(ค) ถึงแก่กรรม 
(ง) มีลกัษณะที#แสดงถึงการขาดความเหมาะสม     ที#จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร

จดัการกิจการที#มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น  ตามที#คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

   (จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 3.4 กรรมการบริหารที#ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน  
  พร้อมเหตุผล 
4. การประชุม 

4.1  วาระการประชุม 
 มีการกาํหนดวนั  เวลา  สถานที#  และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7  วนั   พร้อม

เอกสารประกอบที#เพียงพอ และตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
4.2 จาํนวนครัH งการประชุม 

  คณะกรรมการบริหาร  ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ  1  ครัH ง  และอาจเรียกประชุมเพิ#มเติม
ตามความจาํเป็น 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ#งหนึ#งของ
จาํนวนกรรมการบริหารทัHงหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที#ประธานกรรมการบริหารไม่อยูใ่นที#ประชุม 
หรือไม่ สามารถปฏิบติัหนา้ที#ได ้ใหก้รรมการบริหารที#มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ#งเป็นประธานใน
ที#ประชุม           

4.4 การลงคะแนนเสียง 
  มติที#ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารที#เขา้ร่วมประชุม 
กรรมการบริหารคนหนึ# งมีเสียงหนึ# งเสียงในการลงคะแนน ทัHงนีH  กรรมการบริหารที#มีส่วนได้เสียในเรื#องที#
พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื#องนัHน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที#
ประชุมออกเสียงเพิ#มขึHนอีกหนึ#งเสียงเป็นเสียงชีHขาด 
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5. อาํนาจดําเนินการ 

5.1 แต่งตัHง   ถอดถอน   โยกยา้ย  พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
แก่พนกังานระดบัต่างๆ 

5.2 แต่งตัHง ถอดถอน คณะทาํงานอื#นใดเพื#อดาํเนินกิจการต่าง ๆ  ในการบริหารงานของบริษทั 
5.3 ออกระเบียบ  ประกาศ  ว่าดว้ยการปฏิบติังาน  และสามารถมอบอาํนาจให้แก่กรรรมการบริหาร   

และ/หรือ พนักงานผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหาร เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์อง
บริษทัได ้

5.4 อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือ
บริษทัที#มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั   หรือบริษทัอื#น  โดยมีขนาดรายการเป็นไปตาม
เกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 5.5 อนุมติัการเขา้คํHาประกนัวงเงินสินเชื#อแก่บริษทัที#มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในฐานะผู ้
ถือหุ้น หรือบริษทัที#มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั  หรือบริษทัอื#น  โดยมีขนาดรายการ
เป็นไปตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

 5.6  อนุมติัการเขา้ทาํนิติกรรมที#มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินครัH งละไม่เกินจาํนวน 20 ลา้น
บาท 

 5.7  อนุมติัใหด้าํเนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื#อ ในวงเงินครัH งละไม่เกิน จาํนวน 20 ลา้นบาท 
5.8 อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัและ/หรือหลกัทรัพยอื์#นใด  ในวงเงินครัH งละไม่เกิน 

จาํนวน 30 ลา้นบาท 
5.9 อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินครัH งละไม่เกิน จาํนวน  20 ลา้นบาท 
5.10 อนุมติัการปรับสภาพ   ทาํลาย   ตดับญัชี   ซึ# งสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพยที์#ไม่มีตวัตน   ที#เลิก

ใชช้าํรุด   สูญหาย  ถูกทาํลาย  เสื#อมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้   มีมูลค่าทางบญัชี
รวมไม่เกินครัH งละจาํนวน 20 ลา้นบาท 

5.11 อนุมติัการปรับสภาพ   ราคา   การทาํลาย   ซึ# งวตัถุดิบ และ/หรือ  สินคา้คงเหลือที#เสื#อมสภาพ  
หรือลา้สมยัซึ# งจะทาํใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลงไม่เกินครัH งละ จาํนวน  20  ลา้นบาท 

5.12 อนุมติัการประนีประนอม  การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข ์ การฟ้องร้อง
คดี และ/หรือการดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั     สําหรับเรื#องที#มิใช่
ปกติวิสัยทางการคา้    ที#มีทุนทรัพยไ์ม่เกิน จาํนวน 2 ลา้นบาท   และ/หรือ ที#เป็นปกติวิสัยทาง
การคา้ที#มีทุนทรัพยไ์ม่เกิน จาํนวน  20 ลา้นบาท 

5.13 มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหาร  หรือพนกังานของบริษทัที#เกี#ยวขอ้งมาชีHแจง ใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามที#เห็นวา่เกี#ยวขอ้งจาํเป็น 
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5.14 ขอรับคาํปรึกษาจากผูเ้ชี#ยวชาญ หรือ ที#ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือในกรณีประสงค์จะจา้งที#
ปรึกษา  หรือผูเ้ชี#ยวชาญภายนอก  ตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี ดว้ยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั 

 

6. หน้าที.และความรับผดิชอบ 

 6.1 เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงานและงบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
 6.2 กาํกบัดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามพนัธกิจ และปฏิบติัตามนโยบายการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั  เพื#อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจของบริษทั และบรรลุวตัถุประสงคต์ามมติของที#ประชุม
ผูถื้อหุน้ 

 6.3 พฒันาองคก์รและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถเตม็ศกัยภาพ  สร้างวฒันธรรมองคก์ร 
 6.4 ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของบริษทั   มติ

ที#ประชุมผูถื้อหุน้   มติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบปฏิบติัที#เกี#ยวขอ้ง 
6.5 กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผดิชอบได ้โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการที#ตนดูแล   

ต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 
6.6 ดูแลใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงิน  เพื#อให้ผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบ  และ/หรือสอบทาน  

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั 
6.7      พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 
6.8 เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื#อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือรับรอง หรืออนุมติัในเรื#องที#เกิน

ขอบเขตอาํนาจของกรรมการบริหาร  
6.9      รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัH ง เมื#อมีการเปลี#ยนแปลง 
6.10    ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจิตสํานึกที#ดีในการปฏิบติัหนา้ที#  โดยปฏิบติัตามนโยบาย               

ธุรกิจของบริษทั  จริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณพนกังาน และวฒันธรรมองคก์ร 
6.11 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื#อ

พิจารณาอนุมติั 
6.12 ปฏิบติัการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

---------------------------------------------------------------------------- 
         

    ในการปฏิบติัหนา้ที#ดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทัโดยตรงและคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
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 กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ไดรั้บอนุมติัโดยมติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัH งที# 6/2551  
เมื#อวนัที#  23  ธนัวาคม  2551   และมีผลใชบ้งัคบัตัHงแต่วนัที#  24  ธนัวาคม  2551 เป็นตน้ไป   

 
 
 
  _____________________________                                               

                             (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)                                                 
                              ประธานกรรมการบริษทั                

- ลงนาม - 


