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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่เสนอ ทบทวน ให้ความเห็นชอบกับการก าหนดนโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะ
ด าเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น  
 

2. องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
2.1 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอ่ืน
ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

2.3 ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 2.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง 
 2.5 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น  อาจจะเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 
 2.6 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 

2.7 กรรมการคนใดจะออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท  

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
2.8 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน               
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
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 บุคคลซึ่งเป็นเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

2.9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
ประสบการณ ์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
3.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามความรับผิดชอบของตน 
3.5 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ ก าหนดไว้ 

3.6 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
4.2 ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
4.3 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหารดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทกับผู้บริหาร 
4.4 ก ากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อบริษัท 
4.5 ร่วมประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือก และเสนอชื่อ

บุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้น 
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4.6 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

4.7 มีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 
4.8 เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริหาร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 4) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

เว้นเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 
1. เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาทหรือ 3% ของ NTA แล้วแต่

จ านวนใดจะสูงกว่า 
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส าคัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท

หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 
หมายเหตุ : NTA ( มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มี

ตัวตน -ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี) 
 

 
 
5. การประชุม 
 5.1 การประชุมคณะกรรมการได้ก าหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพ่ือให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง  
 5.2 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน โดยประธานกรรมการอาจเรียก
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมได้ตามความจ าเป็น 

5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม 
โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวันนัดประชุมเร็ว
กว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อนี้ และจะต้องจดัให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็น
หลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 5.4 ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

5.5 องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
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บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ           
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

5.6 มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

5.8 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียก
ประชุม 
 5.9 บริษัทจะด าเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บรวบรวม
เอกสารที่รับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 
 

6. ค่าตอบแทน 
บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

 

7. การทบทวนกฎบัตร 

 คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ
ครั้ง 


