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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
คณะกรรมกำรบริษัท 

1. บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ อีกทั้งมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน  

2)  ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรส าคัญ และ
ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ( IRC DNA) ซึ่งได้ค านึงถึง
สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบ
นิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งค านึงถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ เป็นประจ าทุกปี  

4) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุม
ภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

5) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  และ
พิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจ าปี  รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความ
คืบหน้าที่ส าคัญในด้านต่างๆ 

6) ให้ค าปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

7) พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองตามความเหมาะสม 
8) กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้าน

การกระท าของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้น 

9) จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  

10) พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการ
ลงทุน การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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12) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่
บริษัทฯ มีหรือก่อนการเปิดเผยการท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิม่ทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการ
ใหม่ที่มีนัยส าคัญ เปน็ต้น 

13) รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท าการ หากมีการซื้อ/
ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

14) รายงานการมีส่วนได้เสีย เปน็ประจ าทุกปี รวมถึงแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบภายใน 15 วนัท าการ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

15) จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจ าทุกปี 
16) ดูแลและก ากับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ 

 
2.   บทบำท หน้ำที่ ของประธำนกรรมกำร 

1. ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่าย

เท่ากัน 
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และ

คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

3.   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ตามข้อบังคับบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ก าหนดให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด 
ต้องออกตามวาระ จ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

1) บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ( Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน  
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3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  

5. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลด าเนินงานและให้ความเห็นในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงาน 
วิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ โดยก าหนดให้มีการประชุมไม่
น้อยกว่า 6 คร้ังต่อปี และก าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (NED Meeting) ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง
ต่อปี อีกทั้งก าหนดให้เลขานุการบริษัทจัดท าแผนประชุมประจ าปีล่วงหน้า น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี  

การก าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทน าเสนอร่างวาระการประชุมกับประธานกรรมการ ประธาน
บริหาร และตัวแทนกรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคัญได้
น าเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการ
ประชุม เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบริหารและตัวแทนกรรมการอิสระแล้ว
ให้เลขานุการบริษัทน าส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและน าส่ง
เอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน   

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลย
พินิจอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น าสู่ที่ประชุม รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทั้งเชิญคณะ
กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ  

ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม โดย
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

6. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษัท และความรับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

 

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 


