กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็ นฝ่ ายจัดการ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯและเป็ นไปตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อสนับสนุ นการทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั ในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และ
ระเบียบต่างๆของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยประกอบด้วยกรรมการของบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และอาจจะประกอบด้วยบุคคลอื่นใดซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯอีก
จานวนหนึ่งก็ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
คนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการบริหาร
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. กรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนมีความรู้
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการบริหาร ควรเป็ นผูท้ ส่ี ามารถอุทศิ เวลา ความรู้ ความสามารถและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริหารให้แก่บริษทั ฯอย่างเต็มที่
3. กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องไม่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในบริษทั คู่แข่งทางธุรกิจ
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษัทฯ ให้มวี าระการดารงตาแหน่ งตามวาระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
2. กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร ให้มวี าระการดารงตาแหน่ งเท่าทีด่ ารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เว้น
แต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
3. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม ครบถ้วนเข้าเป็ นกรรมการบริหารแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
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4. กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด
 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
หนังสือลาออกถึงบริษทั ฯหรือวันทีต่ ามทีร่ ะบุให้มผี ลเป็ นการลาออกหลังจากนัน้ ตามทีร่ ะบุในหนังสือลาออก
อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. มีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคาสังใด
่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด
2. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. มีอานาจอนุมตั ิ และ/หรือ เห็นชอบแก่การดาเนินการใด ๆ ตามปกติ และอันเป็ นการบริหารกิจการของบริษทั ฯ
เป็ นการทัวไป
่
4. มีอานาจพิจารณากลันกรองหรื
่
ออนุมตั สิ นิ เชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สญ
ู ตามอานาจทีก่ าหนด
5. พิจารณากลันกรองนโยบาย
่
เป้ าหมาย แผนงานประจาปี ของบริษทั ฯ งบประมาณประจาปี ของบริษทั ฯ และ
ข้อพิจารณาต่างๆ ทีจ่ ะได้มกี ารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือคาสังของคณะกรรมการบริ
่
ษทั
6. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
7. รายงานผลการดาเนินงานในเรื่อง และภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
7.1 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาส
7.2 รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงงบประจาปี และงบสอบทาน
7.3 รายงานอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความ
จาเป็ น
2. ในการประชุม จะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
3. ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบริหารซึง่ มา
ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4. ในการออกเสียงของกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการบริหารแต่ละคนมีสทิ ธิ
ออกเสียงได้คนละ 1 เสียง ในกรณีทเ่ี สียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าดอีก 1 เสียง
5. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จาต้องได้รบั การออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้
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6. คณะกรรมการบริหารอาจจะแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทา
หน้าทีก่ ลันกรองงานที
่
น่ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หรือเพื่อให้ดาเนินงานใดอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
หรือเพื่อให้ดาเนินการใดแทนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจ
ดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ น
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาหนด) ทากับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
การประเมิ นผลงานของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารแต่ละคน จะทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
มันใจว่
่ า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามทีก่ าหนดไว้ ประธาน
กรรมการบริหาร จะรวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทัง้ รายงานปั ญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ และความเห็นเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบ
(ปรับปรุงครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที ่ 20 มกราคม 2565)
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