
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าท่ีในการกําหนดกลยุทธ์และ

นโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ ความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็น

ธรรมต่อผู้เก่ียวข้องภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

นอกจากน้ันยังมีบทบาทและหน้าท่ีในการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ

บริษัท และกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการให้สําเร็จตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับน้ีขึ้นเพ่ือให้กรรมการบริษัท

ทุกคนตระหนักถึง หน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  

1. ขอบเขตหน้าที่  

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  

1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary  Duty) โดยยึดถือ

แนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ  

1.1.1  การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) 

1.1.2 การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 

1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ

บริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of  Obedience) 

1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ทันเวลา (Duty of  Disclosure)  

1.2 กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและ

อนุมัติเป็นประจําทุกปี  

1.3 พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ

ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท ให้แข่งขันได้ในระดับสากล  

1.4 ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดําเนินงาน

ท้ังในระดับกลุ่มธุรกิจโดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

รวมท้ังให้นโยบายเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุง การดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการ

พัฒนาบุคลากรของบริษัท 



1.5 อุทิศเวลาโดยไม่แสวงผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หน่ึงผู้ใด และไม่ดําเนินการใดๆ ท่ีเป็น

การขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท 

1.6 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ

บริษัท และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ

ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เก่ียวข้อง  

1.7 กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกํากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

รวมท้ังมีการทบทวน และประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ และเม่ือระดับ

ความเส่ียงมีการเปลี่ยนแปลง   

1.8 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท ให้อยู่ในระดับสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิ

บาล และจรรยาบรรณของบริษัท  

1.9 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาลจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปช่ันของบริษัท พร้อมท้ังกํากับ

ดูแลให้มีระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียง

ด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไมถู่กต้อง รวมท้ังป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย 

1.10 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับ

ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา  

1.11 ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส กํากับดูแลให้มีกระบวนการ

และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ

ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง  

1.12 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบการกําหนดค่าตอบแทนแก่

ผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังใน

ระยะส้ันและระยะยาว  

1.13 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม (As a whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของ



คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท  

1.14 กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส 

และมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม  

1.15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย

โดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ

เลขานุการคณะกรรมบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม  

1.16 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน

หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือ

ผู้เช่ียวชาญใน วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม  

2. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  

ให้ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  

2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแล

ให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม 

เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  

2.2 เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมาย  

2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีเป็นอิสระ และใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดย

คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน  

2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน  

2.2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่าย

จัดการ  

2.3 เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า

เทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

2.4 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของ

บริษัท  



2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท  

2.6 กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

2.7 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  

2.8 กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

2.9 กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการ

บริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าท่ี และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ  

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังน้ี  

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ซึ่ง

แต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องมี

ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  

3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด กรรมการบริษัทท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ

กรรมการบริษัทท่ีมาจากคณะจัดการบริษัทฯ  

3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการของกรรม  

เม่ือบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียม

ความพร้อมสําหรับการเป็นกรรมการ และนําส่งคู่มือกรรมการบริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ 

แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) และข้อมูลต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง ให้กับกรรมการบริษัทท่ีเข้าใหม่

ทุกคนเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท 

4. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  

4.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  และข้อบังคับ

ของบริษัทกําหนดรวมท้ังต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต.เร่ือง

ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน  

4.2 มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท  



4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ  

4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท  

5. วาระการดํารงตําแหน่ง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน

หน่ึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ดํารงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสามกรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งน้ันให้พิจารณาจาก

กรรมการบริษัท ท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการ

บริษัทท่ีออกไปน้ันอาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้  

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้วกรรมการบริษัท

อาจพ้นจาก ตําแหน่งเม่ือ  

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท  

2) ย่ืนใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท  

3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามคร้ังติดต่อกันโดยมิได้ลา

การประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด  

4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  

5) ศาลมีคําส่ังให้ออก  

6) ตาย  

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทท่ีพ้นจาก

ตําแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ี

จําเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทยุตใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี  

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทน้ันจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตําแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระท่ียัง

เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 5 คร้ัง โดยแต่ละ

คร้ังจะมีการกําหนดวาระ หลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมคร้ัง

พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญหรือเร่งด่วนในการพิจารณากําหนดวาระการประชุม



ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาร่วมกัน  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทโดยคําส่ังของประธานกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่า

น้ันก็ได้  

7. องค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการ บริษัทท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท

คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหน่ึงให้มีเสียง

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการบริษัทคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วน

ได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  

ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมให้

กรรมการบริษัทท่ีเหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งท่ีว่างท้ังหมดเท่าน้ัน และการ

ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนกรรมการบริษัทว่าง

ลงเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม  

8. อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนด

โดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

รวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงานแผนหลักในการดําเนินงาน 

นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผน

ธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการของผลการดําเนินงาน การ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital 

Expenditure) รายการระหว่างกันท่ีสําคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ 

และการเข้าร่วมทุน  

 



9. ค่าตอบแทน  

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ  

 

         (นายพิเทพ จันทรเสรีกุล)  

             ประธานกรรมการ 

      

     

 


