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กฎบัตร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
2. พิจารณากาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ รวมถึงการ
อนุมตั ิงบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังนี
้ ้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์ และเป้าหมายให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ของบริ ษัทฯ
3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ หรื อลงทุนในบริ ษัทหรื อกิจการต่างๆ ที่นาเสนอโดยคณะกรรมการบริ หาร
4. ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริ หารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้ องและเชื่อถือได้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใน และ
การเปิ ดเผยข้ อมูล มีความถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. กากับดูแลปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หารรวมทังการใช้
้
ทรัพย์สินของบริ ษัท
ไปในทางที่มิชอบและพิจารณาขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีเหตุมี
ผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี
6. สอบทานและให้ ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ และ/หรื อ
ทาน และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
7.

รับทราบรายงานและติดตามการบริ หารกิจการจากกรรมการผู้จดั การ

8.

ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ

สอบ

9. สอบทานและให้ ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและ/หรื อสอบทาน
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
10. พิจารณาแต่งตังที
้ ่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นเฉพาะเรื่ อง
11. แต่งตังหรื
้ อมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจ
มอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในเวลา ที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขอานาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลอื่นทาหน้ าที่แทนในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจ
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12. พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอื่นๆ ที่สาคัญอันเกี่ยวกับบริ ษัทฯ หรื อที่เห็นสมควรจะดาเนินการนันๆ
้ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อน
(ก)

เรื่ องใดๆที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) เรื่ องใดๆที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯระบุให้ ต้องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดาเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ที่
สาคัญของบริ ษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่ องดังต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่ วม
ประชุมและจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ

(ค) การทาแก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ สาคัญการมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ

(จ)

การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้

(ฉ)

การควบกิจการหรื อเลิกบริ ษัทฯ

(ช) การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ/หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่ รวมถึงการมอบหมายที่ทาให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยเว้ นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ไว้

