คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการพึงปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ด้วยความรับผิ ดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการ
กากับดูแลกิ จการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ อันนาไปสู่ความเจริญเติ บโตและเพิ่ มมูลค่าให้กบั ผู้ถือหุ้นระยะ
ยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็ นอิ สระจากฝ่ ายจัดการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุ มผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัด ระวังรัก ษาผลประโยชน์ ของบริษัท ฯ และมีค วามรับ ผิด ชอบเป็ น ธรรมต่ อผู้ถือหุ้น (Accountability to
Shareholders)
2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยั ่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
2.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ต้องกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (governance
outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการทีด่ โี ดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
(ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม
(good corporate citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (corporate resilience)
2.3 คณะกรรมการมีหน้าทีด่ ูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้ วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty
of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. ก าหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลักของกิจ การที่เป็ น ไปเพื่อความยั ่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
3.1 คณะกรรมการควรกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อความ
ยั ่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั ้ กิจการ ลูกค้าผูม้ สี ่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม

3.2 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ม ั ่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรือประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการโดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
4. เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่
กาหนดไว้
4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดู แลให้ม ั ่นใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ
4.3 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้
4.4 ในการเสนอค่ าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตาม
เป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
4.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
4.6 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
และกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษทั ย่อยและ
กิจการอื่นทีบ่ ริษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มกี ารประเมิน ผลการปฏิบตั หิ น้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปด้วย
4.8 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ ลัก ษณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิจ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ
4.9 คณะกรรมการควรดูแลให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อ มู ลที่จ าเป็ น และมีเลขานุ ก ารบริษั ท (Company Secretary) ที่มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ ท่ีจ าเป็ นและ
เหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
5. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
5.1 คณะกรรมการควรดาเนินการให้ม ั ่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงให้
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
5.2 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
5.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒ นาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
6.1 คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวั ตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
และสะท้อ นอยู่ ในแผนดาเนิ น การ (operational plan) เพื่อ ให้ม ัน่ ใจได้ว่า ทุ ก ฝ่ ายขององค์ก รได้ด าเนิ น การ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักได้อย่างยั ่งยืน
6.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กจิ การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
หลักของกิจการ
7. ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
7.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ม ั ่นใจว่ า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
7.2 คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษทั กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์ อนั มิควรในทรัพ ย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษทั และการทาธุรกรรมกับผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
7.4 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้านคอร์รปั ชันที่ชดั เจนและ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
7.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กจิ การมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส
8. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
8.3 ในภาวะที่กิจการประสบปั ญ หาทางการเงินหรือมีแนวโน้ ม จะประสบปั ญ หา คณะกรรมการควรมั ่นใจได้ว่า
กิจ การมีแ ผนในการแก้ไขปั ญ หา หรือมีก ลไกอื่ น ที่จะสามารถแก้ไขปั ญ หาทางการเงิน ได้ ทัง้ นี้ ภ ายใต้ก าร
คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยั ่งยืนตามความเหมาะสม
8.5 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่ วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทท่ี าหน้าที่
ในการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
8.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
9. สนั บ สนุ น การมี ส่ วน ร่ ว ม แ ละก ารสื่ อสารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
9.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ม ั ่นใจว่า ผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั
9.2 คณะกรรมการควรดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น การในวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน

9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
10. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อ่นื
รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอย่างน้อย 3 วัน
11. กรรมการที่มคี วามประสงค์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
12. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ท่อี ยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รวมถึงนิตบิ ุคคลซึง่ บุคคลข้างต้นเป็ น ผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้
• ตนหรือบุคคลทีม
่ คี วามเกีย่ วข้องมีส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษัทย่อย
• ตนหรือบุคคลทีม
่ คี วามเกีย่ วข้องถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
13. กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 2
บริษัท โดยไม่กระทบการดารงตาแหน่ งในปั จจุบนั ของกรรมการ (ณ วันที่แก้ไขนโยบายฯ 19 ส.ค.59) ทัง้ นี้ ไม่
รวมถึงการดารงตาแหน่ งของกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษั ททีอ่ ยู่ในกลุ่มบริษัท
บางจากฯ ได้ไม่จากัด
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ ซึง่ เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม ั ่นใจได้ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. กากับดูแลให้ม ั ่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
3. กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมี
มาตรการทีด่ แู ลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปั ญ หาสาคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทัวกั
่ น
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องทีน่ าสู่ท่ปี ระชุม รวมถึงประเด็นการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ิ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง
• วิสยั ทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะสัน้ และระยะยาว
• แผนงานและงบประมาณประจาปี
• การลงทุน ดาเนินโครงการต่างๆ ทาสัญญาทีส่ าคัญของบริษท
ั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม
• การปรับโครงสร้างการบริหาร
• นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
• การกาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

การแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกระหว่างปี การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
• การกาหนดรายชื่อกรรมการผูม
้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
• การแต่งตัง้ พนักงานตัง้ แต่ระดับผูช
้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป
• การแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกาหนดแนวทางการกากับดูแลบริษั ท
ดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ดาเนิ นการร่วมกับฝ่ ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
• การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจาปี
• การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
• การกาหนดอานาจดาเนินการทีเ่ หมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
• การกาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริห ารการจัดการ
บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
• การดูแลให้มก
ี ารเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
•

คณะกรรมการบริษทั ไม่ควรดาเนิ นการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
• เรื่องที่ค ณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รบ
ั ผิดชอบหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ การจัดการ
(Execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุ มตั ิแล้วตามกรอบนโยบายที่
กาหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทางานของฝ่ ายจัดการ เว้นแต่มเี หตุจาเป็ น
• เรื่องทีม
่ ขี อ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ริ ายการทีก่ รรมการมีส่วนได้เสีย เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีอานาจและหน้ าที่ห ลักเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการและ
บริหารงานประจาวันของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการอย่ า งเคร่ ง ครัด ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริต และระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทส่ี ุด
ข้อมูลติ ดต่อ
คณะกรรมการบริษทั
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