กฎบัต ร
คณะกรรมการบริ หาร

บริ ษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊า ท์เลท จํา กัด (มหาชน)

กฎบัต รคณะกรรมการบริหาร
1. องค์ป ระกอบและคุณ สมบัติ ค ณะกรรมการบริ หาร
1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 2 ท่าน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และ/หรือ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการตลาด และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและ
การเงิน และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการลงทุน และ/หรือ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคลและบริการองค์กร
1.2 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารมาจากการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั
1.3 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั ตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.4 กรรมการบริหารต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการ หรือมีสว่ นในการบริหารธุรกิจหรือดําเนิน
กิจการทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษทั
2. วาระการดํา รงตําแหน่ ง
2.1 กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตามวาระทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด คือ 3 ปี หรือไม่เกินวาระการ
ดํารง ตําแหน่งของกรรมการบริหารทีต่ นเข้าดํารงตําแหน่งแทนแล้วแต่กรณี
2.2 กรรมการบริหารทีค่ รบวาระการดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการบริษทั สามารถแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งต่อไปได้อกี
3. อํา นาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ หาร
3.1 บริหารและดําเนินกิจการงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คูม่ อื และแผนธุรกิจตามที่
คณะกรรมการบริษทั กําหนด อนุมตั ิ เห็นชอบหรือมอบหมายไว้
3.2 พิจารณากลันกรองแผนธุ
่
รกิจและงบประมาณประจําปี เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.3 พิจารณากําหนดทิศทางภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหาร รวมทัง้ ทบวน ปรับปรุง แก้ไขให้
สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานของบริษทั
3.4 พิจารณาและอนุ มตั กิ ารลงทุน การซือ้ ขายทรัพย์สนิ การจัดจ้าง การกูย้ มื เช้าหรือให้เช่าทรัพย์สนิ
การใช้จา่ ยตามตารางอํานาจและวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ วาการยกเลิก
สัญญาหรือการดําเนินการดังกล่าว
3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรของบริษทั ตัง้ แต่ระดับบริหารลงมา
3.6 พิจารณา แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้มกี ารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การลงมาแลกําหนด
ค่าตอบแทน
3.7 พิจารณาอนุมตั ใิ ช้นโยบาย คู่มอื ระเบียบการปฏิบตั งิ าน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตารางอํานาจอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริหารระดับต่างๆ
3.8 กํากับดูแลการบริหารงานของผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ คูม่ อื และแผนธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษทั กําหนดหรืออนุ มตั ิ

3.9 กลันกรองและให้
่
ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งทีจ่ ะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
3.10 พิจารณา ดําเนิ น การ อนุ ม ตั ิเรื่อ งอื่น ใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัททัง้ นี้ การ
มอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนุ มตั ริ ายการใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอํานาจช่วง
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้
เสียหรือผลประโยชน์ ในลัก ษณะอื่นใดขัด แย้งกับ บริษัท ซึ่งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่ อที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่ก รณี ) เพื่อ พิจารณา
อนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
4. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการบริหารและดําเนินงาน
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
5. บทบาทของประธานกรรมการบริ หาร
5.1 ในภาวะผูน้ ํา ดูแลในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริหารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร
5.2 พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามทีป่ ระธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอเพือ่ ให้วาระ
การประชุมสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5.3 กํากับดูแลกรรมการบริหารให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ไปดําเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
5.4 ดูแล และส่งเสริมให้กรรมการบริหารยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดุแลกิจการทีด่ ี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขอบริษทั

กฎบัตรนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ให้
มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
………………………………………………………..
( นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์ )
ประธานกรรมการบริษทั

