
 

กฎบัตรคณะกรรมการ 

บริษทั เคมแีมน จํากัด (มหาชน) 

 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการมีฐานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น จงึมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลให้บริษัท

มีการบริหารงานทีสอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาล เพือการเพิมมลูค่าให้องค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ 

ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ทีประชุมคณะกรรมการครังที 5/2560 เมือวันที 20 กรกฎาคม 2560 จึงได้กําหนดกฎบตัร

คณะกรรมการไว้ และทีประชุมคณะกรรมการครังที 8/2561 เมือวันที 14 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงกฏบตัรคณะกรรมการดงันี 

 

โครงสร้างของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจาํนวนไมน้่อยกว่า 5 คน และไมเ่กิน 12 คน 

2. มกีรรมการอสิระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมดและต้องไมน้่อยกว่า 3 คน 

3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ 

4. เลขานกุารบริษัททําหน้าทีเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ เว้นแตค่ณะกรรมการจะมอบหมายเป็น

อยา่งอนื 

 

การแต่งตงัและวาระการดาํรงตําแหน่ง 

1. ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาอนมุติัแต่งตงักรรมการ 

2. กรรมการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้า

มารับตาํแหน่งอีกได้  

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน 

ใกล้ทีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

4. กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบัสลาก

กนั ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า   

30 วนั 

6. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

แต่งตังบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม



 

คณะกรรมการคราวถัดไป   โดยจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ามา

แทน 

คุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของบริษทั ต้องเป็นกรรมการทีมีคณุสมบตัิ ดงันี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ทีเกียวข้องของ

กรรมการอสิระรายนนัๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ก่อนได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น 

บิดา มารดา คูส่มรส พีน้องและบุตร รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอนื ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงั

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซงึมี

ผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอํีานาจควบคมุของบริษัทสงักัด

อยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือที

ปรึกษาทางการเงนิซงึได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษทัร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนนัด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 



 

8. ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท

ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนทีมนียัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษา

ทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอนื ซงึประกอบ

กิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมนียักบักิจการ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอสิระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษทั 

 

อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

1. ปฏบิตัิหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตทีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยความซอืสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดหรือเปลียนแปลงชอืกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชือผกูพนับริษทั 

3. พิจารณาอนมุติัแตง่ตงัและกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการชดุยอ่ยตามความเหมาะสมและ

ความจําเป็นเพือสนบัสนนุการบริหารงานของคณะกรรมการ 

4. กําหนดวิสยัทัศน์ นโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดแูลให้ฝ่าย

บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร 

รวมทงัพิจารณาผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม

ระยะตอ่ไปของปี 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และให้ความเห็นต่อผลการปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายบริหารในภาพรวม 

7. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึนเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

คา่ตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของพนกังานในบริษัท 

8. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีทีเชอืถือได้ 

รวมทงัดแูลให้มีระบบการบริหารความเสียง และระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 

9. พิจารณาอนมุติัการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพย์สิน การลงทุนในธรุกิจใหม ่และการดําเนินการใดๆ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง 

10. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือการเข้าทํารายการ (ในกรณีที

ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมตัิโดยทีประชมุผู้ ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ ข้อกําหนด และระเบยีบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง 

11. ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มสี่วนได้เสียกบับริษทั 

12. กํากบัดแูลกิจการอยา่งมจีรรยาบรรณ และทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท  



 

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรืองสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติทีดี

สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดให้ปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้ ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้

กรรมการหรือผู้ รับมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้

เสีย หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกับบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  

15. พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

16. จดัให้มีเลขานุการบริษัทเพือดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัทีเกียวข้อง 

 

การประชุม 

1. ต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครงั  

2. ต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

3. กรรมการจะต้องเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการและการประชมุผู้ถือหุ้นทุกครังเว้นแต่กรณีมี

เหตจํุาเป็น 

4. การวินิจฉัยชีขาดของทีประชมุให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึงมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมอกีหนงึเสียงเป็นเสียงชขีาด 

5. กรรมการทีอาจมีความขดัแย้ง หรือมสีว่นได้เสียในเรืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั 

6. จดัส่งหนังสือเชิญประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ เว้นแต่ในกรณีมี

เหตผุลความจาํเป็นเร่งดว่น 

 

การประเมนิ 

คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการด้วยตนเองเป็นประจําทุกปี โดยจะใช้

ผลการประเมินเป็นข้อมลูประกอบความเห็นของคณะกรรมการในการนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาการเลือกตงั

กรรมการแทนกรรมการซึงออกตามวาระ 

 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนกฎบตัรนีเป็นประจําทกุปี และเสนอแนะการแก้ไขเปลียนแปลงตามที

เห็นสมควร 



 

กฎบตัรคณะกรรมการฉบบันีมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 14 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป (แทนฉบบัเดิมทีมผีล

บงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 21 กรกฎาคม 2560) 

 


