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 คู่มอืกรรมการบรหิารฉบบันี้ เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั และบรษิทั
ในกลุ่ม เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการให้สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีซึ่ง
ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบริหาร พึงปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือกรรมการบริหารที่ก าหนดไว้นี้อย่าง
เคร่งครดั 

 เพื่อใหคู้่มอืกรรมการบรหิาร เป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จงึ
ก าหนดให้มกีารทบทวนคู่มอืกรรมการบรหิารเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ 
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

 

 

  (   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์    ) 
        ประธานกรรมการ 
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จดัท าโดย : 
 

........…………………………………... 
( กาญจนวรรณ สายเชือ้ ) 

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมการบริษทั 
 

........…………………………………... 
( นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ) 

ประธานกรรมการ 
 

ประวติัการทบทวนหรือแก้ไขเอกสาร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข (ถา้ม)ี 

0   จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 ภายใต้สภาวการณ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลง และความผนัผวนทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
เทคโนโลย ีและการแข่งขนัที่รุนแรง การบรหิารจดัการที่ดีจึงเป็นกลไกส าคญัที่จะช่วยให้บรษิทัสามารถ
บรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการบรษิทัจงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารขึน้ เพือ่ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการในการด าเนินกจิการของบรษิทั และตรวจสอบ กลัน่กรองเรื่องต่าง ๆ 
ทีส่ าคญัก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป ตลอดทัง้ท าหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย เพือ่ใหก้ารด าเนินกจิการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

 บรษิทัได้สรุปหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัิส าคญัที่เกี่ยวกบักรรมการบรหิาร จากหลกัเกณฑ์ 
กฎ ระเบยีบ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อใหก้รรมการบรหิารใชเ้ป็นหลกัและแนวทางใน
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร  

3. ขอบเขต 

 มผีลใชก้บักรรมการบรหิารบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั  

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร 

4.1 องคป์ระกอบ  

1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนและ
องค์ประกอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีก
จ านวนหน่ึงกไ็ด ้

2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้กรรมการบริหารหนึ่งคนเป็น
ประธานคณะกรรมการบรหิาร โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรษิัท 
เพือ่ใหม้กีารแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน  

3) คณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
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4.2 คุณสมบตัขิองกรรมการบรหิาร 

1) มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด  

2)  มคีวามรูด้า้นการบรหิาร  มคีวามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

3)  เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอื ไวว้างใจ และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นอย่างดี 

5)  มคีวามเข้าใจหลกับรหิารที่ดี มวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะห์
ปัญหา และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ย่างเหมาะสม 

6)  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

7)  สามารถอุทศิเวลาการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

4.3 การด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการบรหิารใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นประการอื่น โดย
กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

2) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) เสยีชวีติ 

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการลาออกต่อ
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรหิารแทน (แลว้แต่กรณี) 

(3) ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืข้อก าหนดของ
ตลท. และส านกังาน ก.ล.ต. 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการในการ
ด าเนินกจิการของบรษิทั ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

5.1 ด าเนินกจิการและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

5.2 ก าหนดกลยุทธ์ แผนงานด าเนินธุรกิจ งบประมาณประจ าปีและการลงทุนของบรษิัท รวมถึง
โครงสร้างการบรหิารงาน อ านาจการอนุมตัิและบรหิารของบรษิัท เสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

5.3 พจิารณากลัน่กรองงานทุกประเภท ขอ้เสนอของสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ และนโยบาย เป้าหมาย  
กลยุทธ์ การด าเนินธุรกจิของบรษิทั การลงทุน การขยายกจิการ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ ยกเวน้งานทีอ่ยู่ภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบและ/หรอื 
เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 

5.4 ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ของบริษัท 
ทีก่ าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5.5 ก ากบัดูแล และให้ค าแนะน า ค าปรกึษาแนวนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน  
งบประมาณประจ าปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

5.6 พจิารณาอนุมตัิและด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทัตามตารางก าหนด
อ านาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

5.7 พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมื ขอ
สนิเชื่อ จ าน า จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดิน
ใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการปกตขิองบรษิทัและบริษทัย่อย ตลอด
จนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ตดิต่อ ท านิตกิรรมกบัส่วนราชการ เพื่อให้
ไดม้าซึ่งสทิธติ่างๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ/หรอื การด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่อง
ดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ และ /หรอื ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัยงัมอี านาจพจิารณาและอนุมตักิาร
เขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีหากมคีวามจ าเป็น 
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5.8 รายงานผลการด าเนินงาน และภายในก าหนดเวลา ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ ดงันี้ 

1) รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยตลาด

หลกัทรพัย ์

2) รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชเีกี่ยวกบังบการเงนิของบรษิทั ซึ่งรวมถงึงบการเงนิประจ าปี

และงบการเงนิรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์ 

3) รายงานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร 

5.9 ปฏบิตังิานเรื่องอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

6.1 คณะกรรมการบรหิาร ต้องจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัตามที่เหน็สมควร แต่การประชุมตามปกติ

ตอ้งจดัขึน้อย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็นไม่สามารถประชุมได้ 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ตอ้งมกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรหิารทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม 

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หก้รรมการบรหิาร เลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

6.4 คณะกรรมการบรหิาร อาจเชญิผูบ้รหิารของบรษิทั ฝ่ายจดัการ พนกังาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมหรอืใหข้อ้มลูในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้

6.5 การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.6 กรรมการบรหิารคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรหิารซึ่งมสี่วนไดเ้สยีใน
เรื่องใดไม่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

6.7 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่นัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 
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7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ควรประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงาน

ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทัง้การปรบัปรุง

แกไ้ข เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร จะต้องรายงานการปฏบิตัหิน้าที่ต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานการท า
หน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมาต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงันี้ 

8.1 จ านวนครัง้ในการประชุม 

8.2 จ านวนครัง้ทีก่รรมการบรหิารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 

8.3 ผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรก าหนดไว ้

9. ภาคผนวก 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิาร (ทีแ่นบ) 
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