คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์
2. นางสาวศิริวรรณ สุกญั จนศิริ
3. นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี1
4. นายวีระชัย ศรี ขจร
5. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
6. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
7. นางปรารถนา มงคลกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ / เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่
เข้ าร่ วมประชุม
ปี 2558
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ : 1ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 อนุมตั ิแต่งตั้งนายจุติพนั ธุ์ มงคลสุ ธี เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
แทนนายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
และมีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ดังนี้ นางสาวศิริวรรณ สุ กญั จนศิริ นายวีระชัย ศรี ขจร และ
นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุ ธี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
-ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีนางสาวชิ นาพัฒน์ เลิศนวธนกิจ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รีบอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนการดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอานาจหน้าที่ใน
การกากับดูแล กาหนด
2. พิจ ารณาอนุ มตั ิ น โยบายทางธุ ร กิ จ วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ า หมายแผนการด าเนิ นงาน กลยุทธ์ ทางธุ ร กิ จและ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิ และติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

4. พิจารณาเสนอชื่ อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไป
5. พิจ ารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ก ฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อภายในเวลาตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิ ดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/ หรื อ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้อบังคับ และ/ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น เมื่ อเห็ นว่าบริ ษทั ฯ มีกาไรพอสมควรที่ จะทา
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วงที่ ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิรายการที่ ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริ ษทั ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
2. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

3. กรณี กรรมการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เท่าวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน

