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กฎบัตรของคณะกรมการบริษัท 

 

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนัก และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแล
กิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบติัหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษทั ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตาม         ข้อกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อที่จะเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

1.1 คุณสมบัติของกรรมการตามหลักกฎหมายมหาชน 
1.เป็นบุคคลธรรมดา 2.บรรลุนิติภาวะ 3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ 4.ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด เก่ียวกับทรัพย์
ที ่ได้กระทำโดยทุจริต 5.ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือ
หน่วยงานรัฐ  ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

1.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ 
1.3 มีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 
1.4 มีความเป็นอิสระเพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 

2.1 ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า        
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินอยู่ในราชอาณาจักร 

2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี 
และการเงินอย่างน้อย 1 คน 

2.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ 
2.4 คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้ 
 

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดดังน้ี 
 

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที ่อาจมีความขัดแย้ง ทั ้งนี้ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่เกี ่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
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3.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน็
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย 

3.4   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่
เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ 

  ผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระ ทำเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ 
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้น
ไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่       บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ    มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง. 

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
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รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งต้ัง 

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงาน 
 ของบริษัท 
 

4. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
4.1  แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ 
4.2   ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ใน

กรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
4.3  อนุมัติการกู ้ย ืมเง ินเพื ่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเว ียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที ่เกินอำนาจคณะ

กรรมการบริหาร 
4.4  อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
4.5  อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี

การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
4.6  อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น 

หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4.7  อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 
4.8  อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจ

คณะกรรมการบริหาร 
4.9  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
4.10 อนุมัติการจำหน่าย จ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
4.11 อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่

เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบญัชี 
(ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
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4.12 อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนญุาโตตุลาการ การร้องทุกช์ การฟ้องร้องคดี และ/

หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท  สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทาง
การค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ ในวงเงินที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 

4.13 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
4.14 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
4.15 อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู้มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่

เห็นสมควร 
4.16 มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทน

ได้ 
4.17 มีอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัท มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 

ตลอดจนส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจำเป็น 
4.18 แต่งต้ัง และถอดถอนเลขานุการบริษัท 
4.19 บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มา                 

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน 

 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.1 คณะกรรมการเป็นผู ้ร ับผิดชอบจัดการกิจการทั ้งหลายทั ้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
กรรมการก็ได้ 

5.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือน ต่อครั้ง 
5.3 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท 
5.4 จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเง ิน และการสอบบัญชีที ่เชื ่อถือได้ รวมทั ้งดูแลจัดให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน พิจารณารับรองงบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และได้ผ่านการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว  งบ
การเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จัดให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และดูแลจัดให้มีการส่งงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานไปยังตลาด
หลักทรัพย์ตามกำหนด 
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5.5 มีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงานของบริษัท  ร่วมกับ

ฝ่ายจัดการ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร  ดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

5.6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร  และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

5.7 ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็น
ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.8 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง กำกับดูแลให้มีการ
บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจัดให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม  เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  และบริษัทเติบโตอย่างย่ังยืน 

5.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
5.10 ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐาน และโปร่งใส 
5.11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆตามนโยบายข้อพึง
ปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.12 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผดิในห้างหุ้นสว่น
จำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

5.13กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ถึงการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั ้งนี ้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การรายงานของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) คือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

5.14 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และไม่นำข้อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตน หรือบุคคลอื่น 
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5.15 เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลภายในที่อาจมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ กรรมการพึงต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมี
การประกาศผลการดำเนินงาน หรือเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะชน 

5.16 กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมที่มีความเกี่ยวโยง และตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เก่ียวโยงต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้จะมีขั้นตอนปฏิบัติหรือมาตรการอนุมัติ  และการเปิดเผย
ข้อมูลการรายงานตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

5.17  เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัท

อื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท   บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะไปดำรงตำแหน่ง  โดยไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน 

 

6. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่ง 
 

 การเลือกต้ังกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

6.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 
6.2 ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือ

คราวละหลายๆคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกต้ังกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ ่งแห่งพ.ร.บ.มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING 
เท่านั้น) 

6.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ผู้เป็น
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

6.4 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ส่วน ถ้าจำนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเปน็ 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจาก
ตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้   ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระจะต้องดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี 
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6.5 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎบัตรว่าด้วยบริษัทมหาชน 

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 

• ศาลมีคำสั่งให้ออก 
6.6 กรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นาย

ทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
6.7 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจ

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเป็นกรรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

7.  การประชุมคณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  มีดังนี้ 
 

7.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างนอ้ย    
ทุก 3 เดือน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าแจ้งให้ทราบทั้งปี ในการประชมุ
กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ  กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง 
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  บริษัท
ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี กรรมการทุกคน
ควรมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี  ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง  เลขานุการคณะกรรมการ  จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่
กรรมการทุกท่าน  เพื่อให้ทราบเป็นการล่วงหน้าถึง  วันเวลา สถานที่ และวาระการประชุม  พร้อมทั้ง
รวบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ  และฝ่ายจัดการ  จัดส่งให้คณะกรรมการลว่งหนา้
อย่างน้อย 7 วัน  และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้มูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  และใช้ดุลยพินิจอย่าง
เป็นอิสระของคณะกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม  
เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน  และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน  



 

       บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
         EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
นับต้ังแต่วันประชุมเสร็จสิ้น  เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม  และจะต้องจัดให้มี
ระเบียบจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา  และรักษาความลับได้ดี 

7.2  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 
7.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมาเป็นสำคญั 

ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน็เสียงชี้ขาด  
อย่างไรก็ตาม  ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย  ให้ระบุไว้ในรายงานการ
ประชุม 

7.4 จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

 

8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเปน็

รายเดือน และเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท 
ค่าตอบแทนดังกล่าวจัดสรรให้สอดคลอ้งกับความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละคน และอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  

8.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร ตามคำ
เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 
8.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานเก่ียวกับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท 
8.5 กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ จะได้รับมอบเอกสารข้อมูลที่สำคัญ 

และจำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะ
สนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เพื่อความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท และจะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย1 คน เข้าอบรบหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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