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1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืน รวมทัง้
ก่อให้เกิดควำมชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วำระกำรดำรงตำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำรบริษั ท จึ ง เห็ น ชอบให้จัด ท ำกฎบัต รคณะกรรมกำรบริห ำรขึ น้ เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนีเ้ ป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ถกู ต้องตำมกฎหมำย และสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำร
2.1 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยสมำชิกไม่นอ้ ยกว่ำ 7 คน ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
จะประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจำนวนหนึ่ง และอำจประกอบด้วยผูบ้ ริหำรของบริษัทจำนวนหนึ่งก็ได้
2.2 ให้ค ณะกรรมกำรบริษั ท แต่ ง ตั้ง กรรมกำรบริ ห ำรที่ เ ป็ น กรรมกำรของบริ ษั ท คนหนึ่ ง เป็ นประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อช่วยเหลือกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรนำส่ง
เอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี ้
3.1 กรรมกำรบริหำรจะต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริย ธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ เอำใจใส่ในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำ ที่ ต ำมควำมรับ ผิ ด ชอบของตน และสำมำรถอุ ทิ ศ เวลำอย่ ำ งเพี ย งพอในกำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ เ พื่ อ ให้ก ำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกั ด พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
4.1 กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรบริหำร
อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรบริหำรต่อไปได้
4.2 นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรบริหำรจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
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(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือมีลกั ษณะเป็ นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4.3 กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
4.4 ในกรณีตำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุผลอื่นนอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเป็ นกรรมกำรบริหำรบริษัทแทน โดย
บุ ค คลซึ่ ง เข้ ำ เป็ นกรรมกำรบริ ห ำรแทนดั ง กล่ ำ วจะอยู่ ใ นต ำแหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ ำ วำระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข อง
กรรมกำรบริหำรที่ตนแทน

5. กำรประชุม
5.1 คณะกรรมกำรบริหำรต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี หรือตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำ
เรื่องต่ำง ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องที่จะ
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็ นวำระ
พิเศษตำมที่เห็นสมควร
5.2 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรใน
ฐำนะที่ เ ป็ น ผู้ซ่ึ ง ได้รับ มอบหมำยจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้อ มระเบี ย บวำระ กำรประชุ ม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำ
ล่วงหน้ำก่อนเข้ำประชุม เว้นแต่เป็ นกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนัน้ ได้
5.3 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริหำรทัง้ หมด จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
5.4 ในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรบริหำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรบริหำรซึ่งมำ
ประชุมในครัง้ นัน้ เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
5.5 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรบริหำรจะกำหนดให้กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วม
ประชุมและดำเนินกำรใด ๆ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กฎหมำย
กำหนด
กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถดำเนินกำรโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ ไ ด้ ในกำรนี ้ เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำรต้อ งจั ด เก็ บ ส ำเนำหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสำร
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ประกอบกำรประชุมไว้เป็ นหลักฐำนด้วย โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5.6 กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกำรลงคะแนน และกำรวินิจฉัยชีข้ ำดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียง
ข้ำงมำกของกรรมกำรบริหำรทัง้ หมดที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีกรรมกำรบริหำรใดมี
ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งใด จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ถ้ำ คะแนนเสี ย งเท่ ำ กั น ให้ป ระธำน
คณะกรรมกำรบริหำรออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
5.7 คณะกรรมกำรบริหำรอำจเชิญบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเฉพำะ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง หรือผูท้ ่มี ีควำมรู ้
ควำมชำนำญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจำรณำเข้ำร่วมประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงอำจพิจำรณำให้มีกำรประชุม
แยกต่ำงหำกร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่ำนัน้ หำกเห็นว่ำมีประเด็นหรือข้อพิจำรณำที่ควรหำรือกันเป็ นกำรเฉพำะ
5.8 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บเอกสำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร

6. หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
6.1 ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ
ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
6.2 กำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำงธุรกิจ แผนงบประมำณประจำปี และอำนำจกำร
บริหำรงำนต่ำง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจำรณำถึงปั จจัยทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิ
6.3 ก ำกับ ดูแ ล ตรวจสอบ และติ ด ตำมกำรดำเนิ น ธุร กิ จของบริษัท และบริษั ท ย่ อ ยให้เ ป็ นไปตำมนโยบำย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำงธุรกิจงบประมำณประจำปี ของบริษัท และบริษัทย่อย
ที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอือ้ ต่อสภำพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษำ
แนะนำ กำรบริหำรจัดกำรแก่ผบู้ ริหำรระดับสูง
6.4 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรดำเนินงำนที่เป็ นธุรกรรมปกติธุ รกิจของบริษัท ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิท่ี
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ท่ีได้รบั อนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัท รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว
6.5 ศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ และมีอำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิให้บริษัทและบริษัท
ย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทำงธุรกิจอื่นใด ในรู ปแบบที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึงกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ
กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว กำรเข้ำทำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่ำวจนเสร็จกำรตำมวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิท่ีผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษัทแล้ว และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และ/หรือ ตำมข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
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6.6 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรำยงำนผล รวมทั้ง
ปั ญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
6.7 พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
6.8 พิจำรณำและให้ขอ้ เสนอแนะหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับโครงกำร ข้อเสนอหรือกำรเข้ำทำ
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจำรณำทำงเลือกในกำรระดมทุน
เมื่อมีควำมจำเป็ น และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิ
6.9 พิจำรณำและอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรเข้ำทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำร
กูย้ ืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง คำ้ ประกัน และกำรอื่น รวมถึงกำรซือ้ ขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ดี ินใด ๆ ตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนถึงกำรเข้ำทำนิติกรรมสัญญำ
ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนรำชกำร เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิต่ำง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย และ/
หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจนเสร็จกำรตำมวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และ/หรือที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของ
บริษัทละบริษัทย่อย
6.10 อนุมตั ิกำรจัดตัง้ บริษัทย่อย กำรเพิ่มทุน หรือลดทุนในบริษัทย่อย ปรับโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษัท
ย่อย รวมทั้งกำรเข้ำทำธุรกรรมและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัทย่อย ตำมที่คณะกรรมกำรบริษั ท มี ม ติ
เห็นชอบ
6.11 อนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ผูแ้ ทนที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
และ/หรืออนุกรรมกำรในบริษัทย่อย โดยให้เป็ นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
เห็นชอบ
6.12 พิจำรณำและอนุมตั ิระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบำยกำรบริหำรงำน และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อย หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัทและบริษัทย่อย
6.13 พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริหำรองค์กร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำม
เห็นชอบ
6.14 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรว่ำจ้ำง เลิ กจ้ำง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทำงวินยั โยกย้ำย ปรับระดับ ขึน้ เงินเดือน
หรื อ ปรับ อั ต รำเงิ น เดื อ น ตลอดจนพิ จ ำรณำควำมดี ค วำมชอบประกำรอื่ น ของพนั ก งำนของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มและ/หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นผู้
พิจำรณำและอนุมตั ิ ทัง้ นี ้ ภำยใต้งบประมำณที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท
6.15 กำกับ ดูแล และอนุมตั ิเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท และอำจจะแต่งตัง้ และ/หรือมอบหมำยให้
กรรมกำรบริหำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคน กระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่อยู่ภำยในขอบอำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือมอบอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำตำมที่

หน้ำ 4

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อำนำจดังกล่ำว ได้ตำมที่เห็นสมควร
ทั้งนี ้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็ นกำรมอบ
อำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นกำร
อนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
อนุมัติไว้ และเป็ นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด
6.16 จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อ
เปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
6.17 ดำเนินกำรให้ผูบ้ ริหำร ฝ่ ำยจัดกำร หรือพนักงำนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือจัดทำและให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีกำรหำรือกันในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
6.18 มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใด ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำมนโยบำยที่ได้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นครำว ๆ ไป
6.19 จัดหำที่ปรึกษำ หรือบุคคลที่มีควำมเห็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือคำแนะนำตำมควำมจำเป็ น
6.20 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และในกรณีท่มี ีกำร
เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.21 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริหำรให้มีกำรประเมินผลตนเองในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะและรำยบุคคลเป็ น
ประจำทุกปี เพื่อพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตั ิงำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ และรำยงำน
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกปี
กฎบัต รคณะกรรมกำรบริหำรฉบับ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิ จำรณำและอนุมัติในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ทัง้ นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม
2564 เป็ นต้นไป
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