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กฏบัตรคณะกรรมการบริษทั 

1.  การบรรลุซ่ึงวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั พรีเมียร์ โซลูชัน่ จาํกดั (“คณะกรรมการบริษทั”) เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิง่ว่ากระบวนการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี จะยกระดบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และเป็นหัวใจสําคญัในการบรรลุเป้าหมายท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษทั อนัไดแ้ก่การ

เพิม่มูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบตามกฏหมายในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการบริษทั และรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทั้งหลาย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการ และสงัคม 

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการบริษทัประกอบดว้ย 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

- กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

3.  วาระการดํารงตําแหน่งและการประชุม 

1.  การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ เม่ือมีการประชุมสามัญประจาํปีของบริษทัทุกๆคราว ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นออกจากตาํแหน่งก่อน

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

2.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายๆคนรวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุ้นตอ้ง

ออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือกรรมการท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการของบริษทัแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือกรรมการท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละปี 

3.  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจดาํเนินการ                         

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็น

กรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติ

ดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

4.  องคป์ระชุมประกอบดว้ย จาํนวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด         

4.  อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผดิชอบในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์อง

บริษทั โดยสรุปภารกิจ และความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

1.  จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 

2.  จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง โดยกรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษทั และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจาํเป็น 

3.  จดัทาํรายงานคณะกรรมการประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบ

แลว้ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา

และอนุมติั 

4.  มีอาํนาจและรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั และมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้

โดยสมํ่าเสมอ 

5.  กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารและการจดัการ

ของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทัและ

กาํไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6.  มีอาํนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมติั นโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ

บริษทั ตามท่ีไดรั้บเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 
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7.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การทาํรายการที่ เก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัตาม

กฎเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

เป็นตน้ 

8.  พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งมีอาํนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนาํให้อนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

9.  ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามการดาํเนินกิจการและ

การปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การดาํเนินกิจการของบริษทัเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิผล 

10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะ

ทาํเพือ่ประโยชนต์นหรือเพือ่ประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

11. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษทัทาํข้ึน

หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ  

12. ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมํ่าเสมอ และดาํเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น ตลอดจนมี

การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

13. ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

จดัการความเส่ียง และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูติ้ดตามและ

ดาํเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. มีอาํนาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์

ของบริษทั 

เร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการบริษทัจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คือ  

ก)  เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คือ 

ข)  เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ 
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การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัเพื่อดาํเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

ค)  การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบับริษทั 

จ)  การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 

ฉ)  การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั 

ช)  การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้ งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย (ถ้ามี) 

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

5.  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้กาํหนดท่ีกฏบตัรน้ีกาํหนดไว ้รวมทั้งพิจารณาและนาํขอ้พฒันามาใชก้บักฎบตัรของ

คณะกรรมการบริษทั 

6.  ทีป่รึกษา 

คณะกรรมการบริษทัอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 


