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คณะกรรมการบริหาร (ช่ือยอ่ “COMEX”) เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยของ บริษัท สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) คณะกรรมการมี
หน้าที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีหน้าที่ปฏิบตัิรตามนโยบายของบริษัท 

 
1. วัตถุประสงค์ 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารฉบบันีจ้ะเป็นแหลง่ข้อมลูการปฐมนิเทศเบือ้งต้นโดยให้ข้อมลูแก่สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร ในการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนีย้งัมีแนวทางในการช่วย
คณะกรรมการบริหารในการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
รายบคุคล 

 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท /และหรือบุคคลภายนอกจ านวนหนึ่ง ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการ
บริษัทจะแตง่ตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 

 
3 วาระการด ารงต าแหน่ง 

1)   คณะกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยปฏิบตัิงานอยูใ่นต าแหนง่ตาม
วาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่ตอ่ไปอีกได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

2)   กรรมการบริหารท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัท เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

3) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารอื่น ๆ จะก าหนดโดยคณะกรรมการและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

4)   ทัง้นี ้นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
ก) ตาย 
ข) ลาออก 
ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือมี

ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้จดัการบริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 89/3 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 

ง) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
จ) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 

 
4 ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ทัง้นี  ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองตา่ง ๆ ที่จะน าเสนอ
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ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้
ดงันี ้
1) จดัท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน

และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ย และอ านาจการบริหารงานตา่ง เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ หรือเห็นชอบ 

2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ 
ด าเนินงาน และมีอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใด ๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของริษัท 
ก) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีอ านาจด าเนินการท่ี

ก าหนดไว้ ตามระเบียบอ านาจอนมุตัิ 
ข) ก าหนดอ านาจการเจรจาและเข้าท าสญัญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทัง้การจัดซือ้จัดจ้างที่

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไมเ่กินอ านาจที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 
ค) มีอ านาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน การท าสญัญาสินเช่ือ การท าสญัญาจ านองและ/หรือจ าน ากบัธนาคารและ/หรือ

สถาบนัการเงินในวงเงินไมเ่กินอ านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 
ง) มีอ านาจอนุมตัิในการเปิดหรือปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดช่ือผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึงด าเนินการตา่งๆเก่ียวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 
จ) มีอ านาจอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตัง้ส านกังานใหญ่และสาขาของบริษัท ทัง้นีก้ารแก้ไขเพิ่มเติมที่ตัง้ส านกังาน

ใหญ่จะต้องอยูภ่ายในท้องที่จงัหวดันนทบรีุเทา่นัน้ 
ฉ) อนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการใช้วงเงินสินเช่ือ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเช่ือที่บริษัทมีวงเงินอยู่กบั

ธนาคาร และ/หรือสถาบนัการเงิน 
3) พิจารณาโครงการลงทนุของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4) อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 
5) ตรวจสอบติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
6) จดัสรรเงินบ าเหน็จ รางวลั โบนสั ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
7) เป็นคณะที่ปรึกษาให้กบัฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบตัิการ และด้านการ

บริหารงานอื่นๆ  
8) คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างานและ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานที่น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแหง่อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารก็ได้ 

9) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ือง การคดัเลือก การฝึกอบรม 
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดบัสงู โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือต าแหนง่อื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัท ที่จะลงนามในสญัญา
จ้างแรงงาน 

10) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
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พิจารณาอนมุตัิ 
11) ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท  และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิ
รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
รายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะ
การด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว  
 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียก

ประชมุเพิ่มได้ตามความจ าเป็น โดยแจ้งลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยก าหนดการประชมุควรมีการ
ก าหนดไว้ลว่งหน้าหนึง่ปี 

2) ในกรณีที่สมาชิกไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ให้แจ้งประธานกรรมการบริหารลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั 
3) ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือติด

ภารกิจที่จ าเป็น ให้กรรมการบริหารที่มาประชมุเลอืกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
4) การลงมติของกรรมการบริหาร กระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้นีก้รรมการบริหารผู้ที่มีสว่นได้เสียใด ๆ ในเร่ืองที่

พิจารณา จะต้องไมเ่ข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ  
5)  คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดส่งหนงัสือเชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั [เว้นแต่กรณีจ าเป็นหรือกรณีเร่งด่วนซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจแจ้งให้ที่ประชุมทราบเร็วกวา่นัน้] เลขานกุารคณะกรรมการบริหารจะท าหน้าที่บนัทึกการ
ประชมุ 

6). ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ
(หนึง่) เสยีง ในกรณีที่เสยีงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสทิธิออกเสยีงชีข้าดอีก (หนึง่) เสยีง 

  
6. องค์ประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริหารจงึจะ
ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการบริหารซึง่มาประชมุเลอืกรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
7. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทและลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร 

 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
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SUTHA 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารควรจดัให้มีขึน้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
กฎบตัิคณะกรรมการบริหารฉบบันี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

 

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 

 

                                                                นายศรภีพ สารสาส 

                                                                            ประธานคณะกรรมการ 

 

รายละเอียดเอกสารที่จัดท าและการปรับปรุง 
ล าดับ เลขที่เอกสาร ว.ด.ป.ที่อนุมัติ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัต ิ

1 CS20180802 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 
2 CS20180802 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 
    
    

 


