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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั ฯ
ให้ เป็ นไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย แผนงาน ข้อ บังคับ และคาสั่งใด ๆ รวมทั้งวัตถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลัก
ที่กาหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยสมาชิ กอย่างน้อย 3 คน ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเลือกจาก
กรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสม ทั้ง นี้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเลื อ ก
กรรมการบริ หารคนหนึ่งเพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร

3. วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัด เลื อกกรรมการและผูบ้ ริ ห ารจานวนหนึ่ งของบริ ษ ัท ที่ มีคุ ณ สมบัติ เหมาะสม เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ พิ จารณาแต่ งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ห ารใหม่ ทุ กปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ กรรมการที่ ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว
มีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารได้อีก

4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
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3.
4.
5.

6.

กาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดาเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน
และอานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ทบทวนและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้
ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดไว้
ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
กาหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานร่ วมกับ
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่ และเสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาและก าหนดค่ า ตอบแทนเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
พิจารณากาหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงิ นเดื อนของพนักงานและผูบ้ ริ หาร เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ก่ อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
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พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาสัญญา และ/หรื อธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯภายใน
วงเงินตามที่กาหนดไว้ในอานาจอนุมตั ิและดาเนิ นการ (Delegation of Authority) หรื อตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ กาหนด
8. พิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืมเงิ น และการขอสิ น เชื่ อใดๆ จากสถาบัน การเงิ น การให้กู้ยืม ตลอดจนการจาน า
จานอง หรื อเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ภายในวงเงินตามที่กาหนดไว้ในอานาจอนุมตั ิ
และดาเนินการ (Delegation of Authority) หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
9. อนุ มตั ิแต่งตั้งที่ ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่ ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี และเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ในอานาจอนุ มตั ิและ
ดาเนินการ (Delegation of Authority)
10. รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญของคณะกรรมการบริ หารให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบเป็ นประจา
11. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ หาร
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กาหนด
7.

5. การมอบหมายอานาจ
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วง ที่ทาให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด

6. การประชุม
1.
2.
3.

4.

คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชุม ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมโดยอย่างน้อยปี ละ 6
ครั้ง
วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการบริ หารไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้กรรมการบริ หารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารจะถื อ ตามเสี ย งข้างมากของกรรมการที่ เข้าร่ ว มประชุ ม ทั้ง นี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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7. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานผลการปฏิ บัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยสม่ าเสมอ และจัดทา
รายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการบริ หารแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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