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กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

กฎบ ัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ่ งของ
บริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ กาํ หนดให้ประธานกรรมการบริ หารดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโดย
ตําแหน่ง
2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัด เลื อ กกรรมการและผู ้บ ริ หารจํา นวนหนึ่ งของบริ ษัท ฯ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งแรกหลัง
การประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี ทั้งนี้ กรรมการที่ ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งดังกล่าวมี สิ ท ธิ กลับ เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริ หารงาน และอํานาจบริ หารต่างๆ ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาต่อไป
ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินนโยบาย และแนวทางบริ หารงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้ ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
พิจารณากําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
มีอาํ นาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
เรื่ องอํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

4. การมอบหมายอํานาจ
การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
หรื อมอบอํานาจช่วง ที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่
ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษ ัท ย่อยของบริ ษ ัท ฯ ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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5. การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วน
ได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
6. การรายงาน
คณะกรรมการบริ ห าร จะต้องรายงานผลการปฏิ บ ัติห น้าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และจัดทํารายงานการทํา
หน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ น้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนครั้งในการประชุม
2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริ หารแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้

บริษ ัท ว ันทูว ัน คอนแทคส ์ จําก ัด (มหาชน)

หน ้า 2/2

