กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(BOARD OF DIRECTOR CHARTER)
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

ตําแหน่ ง

1

พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

ประธานกรรมการ

2

นายประทีป อนันตโชติ

รองประธานกรรมการบริ ษทั

3

นางภวัญญา กฤตชาติ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5

นายสิ น เอกวิศาล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6

นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)

กรรมการ

7

คุณอภิชาติ ศิวโมกษ์

กรรมการ

8

คุณพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

9

คุณแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)

กรรมการ

โดยมี นางสาวสรัญรัตน์ สี สนั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
กรรมการผู ้ มี อ ํ า นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย พลตํ า รวจตรี สหั ส ชั ย อิ น ทรสุ ขศรี
นายประทีป อนันตโชติ และนายอภิชาติ ศิวโมกษ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษทั
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กําหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดําเนิ นงาน การบริ หารเงิ น การบริ หารความเสี่ ยงของกิ จการ และจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม และตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสําคัญ รวมทั้งกํากับ และควบคุมดูแล
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ให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการ ให้เป็ นตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล พร้อมทั้งห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็ นคณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั มีอาํ นาจดําเนินการเรื่ องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อาํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้ จะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน
1) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย และอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่ สําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้ง นี้ กํา หนดให้ร ายการที่ กรรมการหรื อบุ คคลที่ อ าจมี ความขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิอนุมตั ิการทํารายการในเรื่ อง
นั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิ การทํารายการเกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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