บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง
บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/14
25 ธ.ค. 2560
4.0
1/8

หน้ า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คานิยาม
วัตถุประสงค์
การแต่งตัง้
บทบาท อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
การรายงาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ค่าตอบแทน

บทเฉพาะกาล

2
2
2
3
6
7
7
7

หน้ าที่ 1 ของ 8

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง
บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/14
25 ธ.ค. 2560
4.0
2/8

1. คานิยาม
“บริ ษัทฯ”

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“กลุม่ บริ ษัทฯ”

บริ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริ ษัท”

คณะกรรมการบริ ษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“ประธานกรรมการบริ ษัท”

ประธานกรรมการบริ ษัท ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“ประธานกรรมการบริ หาร”

ผู้บริ หารสูงสุด (Chief Executive Officer “CEO”)
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“กรรมการผู้จดั การ

กรรมการผู้จดั การ ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

“ผู้บริ หาร”

ผู้ที่ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และ กลุม่ บริ ษัท

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ กาหนดระเบียบนโยบาย เรื่ อง “บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิด ชอบ ของ
ประธานกรรมการบริ ษัท (Chairman of the Board of Directors) ประธานกรรมการบริ หาร (Chief Executive Officer
“CEO”) และ กรรมการผู้จดั การ (Managing Director “MD”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบบทบาท อานาจหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิการดาเนินการและบริ หารจัดการในองค์กร ให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอนั เป็ นสากลซึ่งบริ ษัท
จดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้ วยการบริ หารกิจการอย่างมีคณ
ุ ธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย
เสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย

3. การแต่ งตัง้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังประธานกรรมการบริ
้
ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการ
ผู้จดั การ
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4. บทบาท อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.1 ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors)
4.1.1 กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และ ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ นคนละบุคคลกัน
4.1.2 เป็ นผู้ เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยเป็ นปร ะธานในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
4.1.3 เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
ทังสองฝ่
้
ายเท่ากัน
4.1.4 มี บ ทบาทในการควบคุม การประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4.1.5 สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัทปฎิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.1.6 รั บ ผิ ด ชอบในฐานะเป็ น ผู้น าของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก ากับ ติ ด ตาม ดูแ ลการบริ ห ารงาน
ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุด ย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุตามวัต ถุประสงค์ และแผนงาน
ที่กาหนดไว้
4.1.7 กากับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ ายจัดการ รวมทังให้
้ คาแนะนาและ
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
4.1.8 เป็ นผู้นาและปฏิบัติตนให้ เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ
รวมทังส่
้ งเสริ ม กากับ ติดตามการบริ หารจัดการบนหลักความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่
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4.2 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer “CEO”)
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ นผู้นาในการบริ หารและจัดการบริ ษัทฯ
ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ดังนี ้
4.2.1 บริ หารกิจการของบริ ษัทฯ รวมถึงการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ กลยุทธ์ ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนิ น งาน เป้า หมายทางการเงิ น งบประมาณ และมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
4.2.2 ดาเนินการให้ มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ และให้ รายงานความก้ าวหน้ าตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ได้ รับอนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
4.2.3 ดาเนินการ หรื อ กาหนดอานาจการบริ หารงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยอยู่บน
หลักของการควบคุมภายในอย่างเป็ นระบบ และมีการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
4.2.4 กาหนดโครงสร้ างองค์กร วิธีการบริ หาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ าง
พนักงาน และกาหนดอัตราค่าจ้ าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
4.2.5 บังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ดาเนินการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือ
แจ้ งหรื อหนังสือใด ๆ ที่ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาเร็ จ
ลุลว่ งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2.6 มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดัง กล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทฯ กาหนดไว้
4.2.7 เป็ นผู้นาและปฏิบัติตนให้ เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ
รวมทังส่
้ งเสริ ม กากับ ติดตามการบริ หารจัดการบนหลักความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่
4.2.8 มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายหรื อตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท

หน้ าที่ 4 ของ 8

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง
บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/14
25 ธ.ค. 2560
4.0
5/8

ทังนี
้ ้ การมอบอานาจ หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้ แก่ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) จะไม่มีลกั ษณะเป็ น
การมอบอ านาจหรื อ มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร (CEO) หรื อ ผู้รั บ มอบอ านาจจากประธาน
กรรมการบริ หาร (CEO) สามารถอนุมตั ิในรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ ) ซึ่งการอนุมัติร ายการในลักษณะดังกล่า วจะต้ อ งเสนอต่อ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และ /หรื อ
ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น (แล้ ว แต่ก รณี ) เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุมัติ ร ายการดัง กล่าวตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทฯ ที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
4.3 กรรมการผู้จัดการ (MD)
4.3.1 ควบคุมและกากับดูแล ติดตาม การดาเนินกิจการ และ/หรื อ บริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัทฯ
4.3.2

ด าเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ รวมทังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่นๆ

4.3.3

เป็ นผู้รับมอบอานาจของบริ ษัทฯ ในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ทฯ รวมทัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ยอื่น ๆ ทุกประการ เพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทางการค้ าที่มี
วงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด

4.3.4

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัย
ต่าง ๆ ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษัทฯ

4.3.5

มีอานาจกระทาการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัท ฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่
เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

4.3.6

มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายคนกระทาการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่
ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่กรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร โดยบริ ษัทฯ สามารถ
ยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนัน้ ๆ ได้

หน้ าที่ 5 ของ 8
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นโยบายเรื่อง
บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ
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มี อ านาจออกค าสั่ง ระเบี ย บ ประกาศ บัน ทึ ก เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านเป็ น ไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร

4.3.8

อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ

4.3.9

ดาเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายใต้ นโยบายและกรอบอานาจที่ได้ รับจาก
คณะกรรมการบริ ษัท

4.3.10 เป็ นผู้นาและปฏิบัติตนให้ เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ
รวมทังส่
้ งเสริ ม กากับ ติดตามการบริ หารจัดการบนหลักความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่
4.3.11 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบ ให้ แก่ กรรมการผู้จัด การ จะไม่มี ลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ก รรมการผู้จัดการหรื อผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การสามารถอนุมตั ิใน
รายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งการอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ น
ลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัท ฯ ที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาอนุมตั ิไว้

5. การรายงาน
5.1 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้ าที่รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบผลการดาเนิ นการและผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ พร้ อมความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะตามความเหมาะสม
5.2 ในกรณีที่มีการกระทาหรื อเนื ้อหาสาคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อ
แนวปฏิบตั ิในด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

หน้ าที่ 6 ของ 8
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นโยบายเรื่อง
บทบาท อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ
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6. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
6.1 ประธานกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
6.2 คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ กรรมการ
ผู้จดั การ และจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ กรรมการผู้จดั การ
เป็ นประจาทุกปี ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยจัดทาระบบบริ หารผลงานโดยใช้
ตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน (KPIs) กาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
6.3 รายงานกระบวนการและหลัก เกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการบริ หาร และ กรรมการผู้จดั การ

7. ค่ าตอบแทน
7.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ทุกชุด รวมถึงประธานกรรมการบริ ษัท
7.2 ในการกาหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการให้ ผ่า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บทเฉพาะกาล
ให้ บุคคลผู้ซึ่งได้ รับการแต่งตังและด
้
ารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ
กรรมการผู้จัดการ ที่ อยู่ใ นวันที่ นโยบายฉบับนีใ้ ช้ บังคับ ให้ ยัง คงดารงต าแหน่ งและมีอ านาจหน้ า ที่ใ นฐานะประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และกรรมการผู้จดั การต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ ้นสุดวาระหรื อได้ มี
การแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ าดารงตาแหน่งแทน ทังนี
้ ้ นโยบายฉบับนีไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้ กระทาไปแล้ วก่อน
นโยบายฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ สาหรับการใดที่ดาเนินการค้ างอยู่ก่อนที่นโยบายนี ้จะใช้ บงั คับให้ ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะ
แล้ วเสร็ จ นอกจากนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการบังคับใช้ นโยบายฉบับนีใ้ นเรื่ องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทอาจกาหนดให้ นากฎระเบียบเดิมในเรื่ องดังกล่าวมาใช้ บงั คับ
ไปพลางก่อนก็ได้
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ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

OMD
2551/07

1.0

27 ต.ค.
2551

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

9 พ.ย. 2555

เพื่อให้ ครอบคลุมอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ ้น

22 พ.ย. 2559

ปรับปรุงทังฉบั
้ บ

เพื่อกาหนดและแบ่งแยก

25 ธ.ค. 2560

(เปลี่ยนเป็ น:

บทบาท อานาจหน้ าที่ และความ

ระเบียบนโยบายเรื่อง บทบาท

รับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการ

จัดทาใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)

OMD
2555/01

2.0

9 พ.ย. 2555

ปรับปรุงทังฉบั
้ บ
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:
อานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)

OMD
2559/07

3.0

22 พ.ย.
2559

อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ บริษัท และ ผู้บริหารระดับสูงของ
ของประธานกรรมการบริษัท

องค์กรให้ ชดั เจน

ประธานกรรมการบริหาร
(CEO) และ กรรมการผู้จดั การ
OMD
2560/14

4.0

25 ธ.ค.
2560

ทบทวน

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ

-

หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

หน้ าที่ 8 ของ 8

