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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการของบริษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการและ
ผู้บริหารจานวนหนึง่ ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อทาหน้ าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย กฎบัตรฉบับนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่
ความรับผิดชอบตนเอง และใช้ กฎบัตรนี ้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน มีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้ วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัตเิ หมาะสมตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษัท
2.2 ตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารต้ องได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.3 เลขานุการบริษัททาหน้ าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เว้ นแต่คณะกรรมการบริหาร
จะมอบหมายเป็ นอย่างอื่น
2.4 กรรมการบริหารดารงตาแหน่งตามวาระที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
2.5 กรรมการบริหารพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการบริ
้
หารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารมีจานวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
3. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
3.1 มีหน้ าที่ เสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิ จ
แผนงานโครงการต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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3.2 บริ หารธุรกิจของบริ ษัทให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ วางไว้ ควบคุมการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและ ของบริษัท ควบคุมดูแลให้ การบริหารกิจการของบริษัทเป็ นไปตาม
กาหนด
3.3 ด าเนิ น การเรื่ อ งต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ การโดยทั่วไปของบริ ษั ท ศึก ษา พิ จ ารณา และติ ด ตาม
การดาเนินการเรื่ องต่างๆ ของบริษัท เช่น การลงทุนซึง่ ต้ องใช้ เงินจานวนมาก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
การเข้ าร่วมทุน การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อค ้าประกัน
3.4 กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม และรายงานผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินให้ แก่กรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
3.5 แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
3.6 พิจารณาและให้ ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
3.7 พิจารณาสอบทานรายการ เกี่ ยวกับการลงทุนและจาหน่ายทรัพย์สิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การเงิน และการบริ ห ารงานทั่วไป และรายการอื่ นใดที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ภายในขอบเขต
อานาจที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
3.8 กากับดูแลและบริ หารเงินลงทุนของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาให้ แนวทางในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทใน
กลุม่ ก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
3.9 พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่อ เรื่ อ งที่ ต้ อ งผ่ านการอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ในกิ จ การที่
นอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัท
3.10 พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3.11 คณะกรรมการบริ ห ารอาจมอบอ านาจช่ ให้ ผู้บ ริ ห ารหรื อ บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง มี อ านาจใน การ
ดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การ
อนุมัติรายการของคณะกรรมการบริ หารและหรื อการมอบอานาจต้ องไม่เป็ นการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่คณะกรรมการบริ หารมี
ส่วนได้ เสียตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทและประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน การ
อนุมตั ิรายการใดๆ ต้ องเป็ นไปตามนโยบายและขันตอนตามที
้
่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัทและ
หน่วยงานกากับดูแล
3.12 พิจารณาว่าจ้ างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามความ
จาเป็ น
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3.13 มีอานาจเชิญ ฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
3.14 รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจา รวมทังประเด็
้
นสาคัญ
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้ รับทราบ
3.15 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3.16 ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่ เห็นสมควรอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ และ
กรรมการบริหารจะต้ องเข้ าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมในการประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนกรรมการจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารจะถื อตามเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์
ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
เกี่ยวกับเรื่ องนัน้
4.4 ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อเลขานุการโดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการบริ หารส่ง
หนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนประธานคณะกรรมการบริ หารอาจเรี ยกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องเร่งด่วนดังกล่าว มีการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม ภายใน 14
วัน จัดเก็ บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับ สนุนติดตามให้ คณะกรรมการ
บริ หารสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ รวมทังประสานงานกั
้
บผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารนี ้ได้ รับอนุมตั โิ ดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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