
 
 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตวัแทนผู้ ถือหุ้น มีบทบาทหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารจดัการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์  พันธกิจ  กลยทุธ์  เพ่ือการสร้าง

มลูคา่ให้แก่กิจการ  รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ   ภายใต้ความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการอนัมีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ

กิจการของบริษัท  และการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ  โดยมีจ านวนคณะกรรมการที่เป็นอสิระไมน้่อยกวา่ 1 

ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องไมต่ ่ากวา่ 3 ท่าน 

 การแตง่ตัง้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

จะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจน  โดยการพิจารณาจะต้องมีประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การประกอบ

วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท

และผู้ ถือหุ้น 

 

คุณสมบัต ิ

คณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ

และด ารงต าแหน่งกรรมการไมเ่กิน 3 แห่ง เพ่ือมีเวลาเพียงพอตอ่การอทิุศความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิ

หน้าท่ีให้แกบ่ริษัทได้ 

 มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางให้บริหารจดัการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามประกาศก าหนดของคณะกรรมการก ากบัและดแูลตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกนั และไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 



 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย 

 ไมเ่คยหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้

มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขอ

อนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

 ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ

ส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่

ส านกังาน 

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่ส านกังาน 



 
 

 

 ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

 

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบกรรมการบริษัท เป็นไปตามท่ีได้ก าหนดในข้อบงัคบับริษัท โดยมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

 มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน ฉบบัปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนใดท่ีก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าท่ีของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจ ากดั 

 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก าหนดไว้  ตลอดจนด าเนินการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทนุ  การบริหารเงินทนุ และ

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ 

 มีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

 ก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และก าหนดแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีมีอปุสรรคใน

การบรรลเุป้าหมายนัน้ 

 จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทัว่ไป และข้อมลูงบการเงินตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัว่ไปอย่าง

ถกูต้องครบถ้วน  โปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญั และก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็น

สาระส าคญั 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ท าหน้าท่ีก าหนดวาระการประชมุ เป็นผู้น าและควบคมุการประชมุคณะกรรมการให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน 

 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและเลขานกุารบริษัท 

 กระตุ้นให้กรรมการทกุคนมสีว่นร่วมในท่ีประชมุและสามารถแสดงศกัยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่างเตม็ท่ี 

 สร้างความชดัเจนในการวางขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 วางกรอบและติดตามดแูลการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการขององค์กร 

 เป็นผู้แทนและสร้างช่ือเสียงให้องค์กร 

 เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นในการท าหน้าท่ีเป็นผู้น าการประชมุสามญัประจ าปี 

 มีสว่นร่วมในการสร้างขบวนการวางแผนกลยทุธ์ท่ีมีประสทิธิภาพในเชิงปฏิบตัิ 

 มีความรับผิดชอบตอ่การแสวงหากรรมการผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและพฒันาความเป็น

กรรมการบริษัท 

 ก ากบัดแูลคณะกรรมการ พร้อมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  สื่อสารเพ่ือสง่ผ่านความคาดหวงัให้กบั

คณะกรรมการ 

 สร้างขบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่จะต้องพ้นจากต าแหน่งในทกุครัง้ของการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจ าปี   และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ

ตอ่ไปได้อีก    

 ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชดุย่อย ให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

เม่ือครบก าหนดออกตามวาระ  อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้   

 ทัง้นีว้าระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ไมค่วรเกินกวา่ 3 วาระติดตอ่กนั 

 

 

 



 
 

 

 

การประชุม 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด จงึถือเป็นองค์ประชมุ 

 ก าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี  และอาจมีการประชมุในวาระพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความ

จ าเป็น 

 ประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ดแูลให้ความเห็นชอบและก าหนดวาระการประชมุ 

 จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุ ตอ่กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  7 วนั 

 ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีหน้าท่ีดแูล จดัสรรเวลาแตล่ะวาระให้อย่างเพียงพอ 

ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีส าคญั 

 

 

 

 

 

นายอนโุรจน์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 


