กฎบัตร หรื อหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. บริ หารจัดการและดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนมติ ของที่ประชุ มคณะกรรมการและที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบ และมีจริ ยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. มี อ าํ นาจแต่ ง ตั้ง กรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท จํา นวนหนึ่ ง ให้เ ป็ นฝ่ ายบริ ห ารเพื่ อ
ดํา เนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งหรื อหลายอย่ า งได้เ พื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ รวมทั้งมีอาํ นาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมทั้งมีอาํ นาจแต่งตั้งและมอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการและมีอาํ นาจยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นๆ เช่ น คณะกรรมการสรรหาและบริ หารค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร เป็ นต้น รวมทั้งมี อาํ นาจในการแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจํา เป็ น โดยมี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างสมํ่าเสมอ
4. กํา หนดเป้ า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดํา เนิ น งาน และงบประมาณของบริ ษ ัท รวมถึ ง
ควบคุมดูแลการบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการชุดย่อย หรื อของบุคคลใดๆ ที่
ได้รับมอบหมายให้ดาํ เนินงานดังกล่าวให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
5. พิ จ ารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ ม ัติ น โยบาย ทิ ศ ทาง กลยุท ธ์ แผนงานการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของบริ ษทั ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ ง
นโยบายและแผนงานที่สาํ คัญต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจของบริ ษทั อย่าง
สมํ่าเสมอ
6. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ หรื อ
ลงทุนในบริ ษทั หรื อกิจการต่างๆ
8. กําหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์ควบคุมดูแลบริ หารงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ในเครื อ
9. กําหนดระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั

10. พิจารณาและอนุ มตั ิกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ ยวกับบริ ษทั หรื อที่เห็ นสมควรจะดําเนิ นการนั้นๆ
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่บริ ษทั เว้นแต่อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่ อน ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดําเนิ นการเรื่ องใดที่กรรมการท่านใด
หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามประกาศ กลต. และ/หรื อ
ตลาดหลักทรั พย์) มีส่วนได้เสี ย หรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้นหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการ ไม่มี
อํานาจในการอนุมตั ิการดําเนินการในรายการดังกล่าว
ก. เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งเป็ นมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข. เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้อกําหนดของตลาด
หลักทรั พย์ ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อาทิเช่ น การดําเนิ นการ
เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สําคัญของ
บริ ษทั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
เรื่ องต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุ ม และจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมละมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการของ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้
ฉ. การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษทั
ช. การอื่ นใดที่ กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์ และ/หรื อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
11. มีอาํ นาจหน้าที่จดั ให้มีรายงานข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อรายงานต่อผูถ้ ือ
หุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษทั มี อาํ นาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผูต้ รวจสอบบัญชี และที่ปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
และมีหน้าที่กาํ หนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขกรณี ที่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
12. กรรมการอิ สระและกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีความพร้ อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ น
อิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และ
การกําหนดมาตรฐานการดําเนิ นกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทําของกรรมการอื่น ๆ
หรื อฝ่ ายจัดการในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น
ทุกราย
13. แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องทราบ ดูแลการ
จัดการเอกสารการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เอกสารสําคัญและกิ จกรรมของคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
14. จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งมีการดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
16. จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสามารถประเมินติดตาม
และบริ หารความเสี่ ยงที่สาํ คัญได้
17. จัด ให้มีการดํา เนิ นงานตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ของกรรมการ และพนักงานและสนับสนุ นให้มีการสื่ อสารไปสู่ บุคลากรในบริ ษทั
ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
18. จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนและโปร่ งใสเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน

19. จัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบ
หรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกบรายการหรื อการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ทั คณะกรรมการต้อ งดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
20. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
21. รายงานการถือหลักทรัพย์บริ ษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นประจําทุ กเดื อน และต้องแจ้งให้บริ ษ ทั ทราบโดยมิ ชักช้า เมื อมี กรณี
ดังต่อไปนี้
•ตนหรื อบุคคลทีมีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
• ตนหรื อบุคคลทีมีความเกี่ยวข้องถือหุน้ ในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
22. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนหรื อผูอ้ ื่นรวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และ
หลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
23. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็ นทางวิชาชี พเกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยการว่าจ้างที่
ปรึ กษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
24. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ตามที่ผถู ้ ือหุน้ มอบหมาย

