หน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัท หน้ าที่ประธานกรรมการ และหน้ าที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
หน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท และรับผิดชอบชั ้นสุดท้ ายในด้ านทิศทาง
ของธุรกิจ รวมทั ้งการดูแล และควบคุมบุคคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ บริ หารจัดการกลุ่มบริ ษัทฯ อันเป็ นหน้ าที่ซงึ่ ไม่สามารถ
มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นได้ คณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั ้งหมด ซึง่ กฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท หรือ ระเบียบปฏิ บตั ินี ้ ไม่ได้
สงวนไว้ สาหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อกลุ่มบุคคลอื่ น คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทและ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หน้ าที่เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี ้
ก.

รับผิดชอบด้ านการกาหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และกลุม่ และออกแนวปฏิบตั ิที่จาเป็ น

ข.

อนุมตั ิแนวคิด และยุทธศาสตร์ ของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ

ค.

กาหนดวิธีการจัดระเบี ยบองค์ กรของบริ ษัท ฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ โดยเฉพาะการออกหรื อแก้ ไขระเบียบปฏิ บัติอ งค์ ก ร
หรือกฎบัตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ง.

ก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ และก าหนดหลัก เกณฑ์ การควบคุ ม ทางการเงิ น
และการวางแผนทางการเงินที่จะนามาใช้ กบั บริษัทที่อยู่ภายใต้ กลุม่ บริษัทฯ

จ.

อนุมตั ิแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ

ฉ.

แต่งตั ้งและถอดถอนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ช.

แต่งตั ้งและถอดถอน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ตามข้ อแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซ.

แต่งตั ้งและถอดถอน สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ตามข้ อเสนอของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มและ
คาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฌ.

กาหนดและมอบอานาจในการลงชื่อแทนบริษัทฯ

ญ.

ทบทวนผลการปฏิ บัติง านของบุคคลที่ รับ มอบหมายให้ บ ริ ห ารจัดการกลุ่ม ด้ านการปฏิ บัติตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ ง
ตามข้ อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎบัตรและแนวปฏิบตั ิใด ๆ ซึง่ กาหนดโดยคณะกรรมการ

ฎ.

ทบทวนรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี งบการเงินรวมของบริ ษัท ฯ และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติ
รายงานเหล่านั ้น เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น

ฏ.

กากับดูแลการเตรียมการ สาหรับการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และนามติของที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นไปปฏิบตั ิ

ฐ.

ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายที่กาหนด

ฑ.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ซงึ่ กฎหมายกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีการเพิ่มทุนบริษัทฯ

ฒ.

อนุมตั ิการเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั ้ง หรือผู้ดารงตาแหน่งแทน สาหรับตาแหน่งกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร ภายใต้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรือ กรรมการที่มีอานาจลงนาม และกาหนด มอบอานาจ และ/หรือ มอบหมายหน้ าที่ อานาจหรือความ
รับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงสาหรับกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีอานาจลงนาม

ณ.

อนุมัติองค์ ประกอบและการเสนอชื่อ ผู้เข้ ารับ การเลือกตั ้ง สาหรับคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อีกทั ้งทบทวนชื่อผู้แทนบริ ษัทที่จะถูกเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทร่ วม ตามข้ อเสนอของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ และคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด.

แต่งตั ้งหรือเปลีย่ น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทย่อย (นอกเหนือจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้ อเสนอ
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ และคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต.

อนุมตั ิกรอบการทางานเกี่ยวกับการให้ ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และของกลุม่ บริษัทฯ

ถ.

อนุมัติข้อเสนอค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทั ้งนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมใหญ่ ผ้ ถู ือหุ้น

หน้ าที่ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัทและทาให้ เกิดความเข้ าใจที่สอดคล้ อง
กันระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื่ องยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม บริ ษัท ฯ ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของ
คณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแล และให้ คาแนะนาในการพัฒนายุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และการจัดโครงสร้ างการ
บริหารต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม ผู้ซงึ่ มีความรับผิดชอบต่อคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ และต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร
ของแต่ละบริษัทในกลุม่
ประธานกรรมการมีอานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ นอกจากนี ้ยั งได้ ปฏิ บัติหน้ าที่เพิ่มเติมตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี ้ได้
ก.

เชิญประชุมและกาหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ข.

ทาหน้ าที่เป็ นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น

ค.

สามารถเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุดย่อยหรือร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้

ง.

ดูแลให้ มีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มเป็ นตัวแทนหลักของบริษัทฯ
ในการสือ่ สารกับสือ่ สาธารณะ

จ.

เป็ นผู้รับระเบียบวาระการประชุม พร้ อ มทั ้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะเจ้ าหน้ า ที่
บริหารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรือร้ องขอรายงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ และของกลุม่ บริษัทฯ

ฉ.

สนับสนุนให้ มี การประชุมกับกรรมการที่ไ ม่เป็ น ผู้บ ริ ห าร (โดยกรรมการที่เ ป็ น ผู้บริ ห ารและฝ่ ายจัดการไม่ ไ ด้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมด้ วย) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง

หน้ าที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ทาหน้ าที่เป็ นประธานของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม โดยได้ รับการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม มีความรับ ผิดชอบโดยรวม ต่อการบริ หารจัดการและผลประกอบการของกลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ก.

ประสานงานและสอดส่องดูแลกิจกรรมของคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการ การบริหารและการ
สอดส่องดูแลการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ฯ และสามารถดาเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลุงบประมาณ
ประจาปี ได้

ข.

ออกคาสัง่ เรื่ องสายการบังคับบัญชาสาหรับสมาชิกของคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มทุกคน รวมถึงสาหรับผู้บริหารสูง สุด
ของแต่ละบริษัทในกลุม่

ค.

ริเริ่ม พัฒนาและบริหารจัดการขั ้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการเงินของกลุม่ บริษัท ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมตั ิแล้ ว

ง.

ตรวจสอบติ ด ตามและควบคุ ม การด าเนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ และงบประ มาณของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ รั บ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยการตัดสินใจทางธุรกิจทั ้งปวง ต้ องสอดคล้ องกับตารางอานาจอนุมตั ิ

จ.

จัดประชุมและเป็ นประธานการประชุมคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่

ฉ.

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นตัวแทนหลักของบริษัทฯ ในการสือ่ สารกับสือ่ สาธารณะ

ช.

สอดส่ อ งดู แ ลการท างาน และทบทวนผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของผู้ บริ ห ารสูง สุด ของแต่ ล ะบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา

ซ.

เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่ งตัง้ ใหม่ห รื อแต่ง ตั ้งแทน ในตาแหน่งสมาชิ กคณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม (ยกเว้ นตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ ) ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท หรือเจ้ าหน้ าที่บริหารการเงินของแต่ละบริษัทใน
กลุม่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา

ฌ.

เสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ สาหรับคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย และบริษัทร่ วมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา

ญ.

นาเสนอแผนการสืบทอดตาแหน่งสมาชิกเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ฯ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม) และผู้บริ หาร
สูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาเป็ นประจาทุกปี

ฎ.

อนุมัติการแต่งตั ้งผู้ดารงตาแหน่งคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษัท (ยกเว้ นตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงินของ
บริษัทย่อย) ตามที่ผ้ บู ริหารสูงสุดของแต่ละบริษัทเป็ นผู้เสนอชื่อเพื่อพิจารณา

ฏ.

การปฎิ บัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มอาจมอบหมายให้
สมาชิ กของคณะเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม เป็ น ผู้ดาเนิ น การ (ในกรณี ดัง กล่า วประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว)

ฐ.

เสนอเรื่องต่างๆ ตามที่ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร กาหนดให้ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

ฑ.

ดาเนินการให้ มีการส่งต่ อหรื อสื่อสารข้ อมูลระหว่างคณะเจ้ าหน้ า ที่บ ริ หารกลุ่มและคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

