บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
2. พิ จำรณำก ำหนดรำยละเอี ย ดและให้ค วำมเห็ นชอบวิสั ย ทัศ น์ ยุท ธศำสตร์ ก ำรดำเนิ นธุ รกิ จ
นโยบำย เป้ ำ หมำย แนวทำง แผนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯ ตำมที่ ฝ่ำยจัดกำร จัดท ำและ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
3. ก ำกับ ดู แ ลกำรบริ ห ำรงำนและผลกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนของฝ่ ำยจัด กำร หรื อ บุ ค คลใดๆ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ดงั กล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนิ นงำนและ
งบประมำณของบริ ษทั ฯ
5. ดำเนิ นกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มี ระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรสอบบัญชี ที่
น่ำเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม
6. สอบทำนกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง และติดตำมผลกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
7. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรดำเนิ นกำรใดๆ ให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ
ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
10. พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ โดยคำนึ งถึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ มของ
บริ ษทั ฯ อย่ำงเป็ นธรรม โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในสัญญำที่ทำกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ สำหรับรำยกำรที่ทำกับกรรมกำรหรื อบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิ
กำรทำรำยกำรนั้น
11. จัดให้มีนโยบำยเกี่ ยวกับกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
และทบทวนนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เชื่ อมัน่ ได้ว่ำบริ ษทั ฯ มีควำม
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
12. ขอควำมเห็ นทำงวิชำชี พจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจที่
เหมำะสม
13. พิ จำรณำแต่ ง ตั้ง ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เช่ น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำร เป็ นต้น และกำหนดขอบ อำนำจ และหน้ำที่ของประธำน
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เจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรและคณะกรรมกำรชุ ดย่อยดัง กล่ ำ วเพื่ อช่ วยดู แลระบบบริ หำรและระบบ
ควบคุมภำยในให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
14. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
15. พิ จ ำรณำแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงขอบอ ำนำจ หน้ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรได้ตำมที่ เห็ นสมควรและ
จำเป็ น
16. ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ จะ
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนของตนเองเป็ นประจ ำทุ ก ปี และพิ จ ำรณำหำแนวทำงเพิ่ ม
ประสิ ทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ นั้นจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอำนำจ
จำกคณะกรรมกำร บริ ษทั ฯ สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน)
อำจมีส่วนได้เสี ย หรื ออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจำปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
2. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุม ภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ
และมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็ นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย หรื อเลิ กจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริ ษทั ฯ มีระบบกำรประเมินควำมเสี่ ยง กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมเพียงพอ
และมีประสิ ทธิภำพ
4. ตรวจสอบและสอบทำนให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจำรณำคัดเลื อกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษ ัท ฯ และเสนอค่ ำ ตอบแทนของบุ ค คลดัง กล่ ำ ว ประสำนงำนกับ ผู ส้ อบบัญ ชี เ กี่ ย วกับ
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วัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต สำระสำคัญแนวทำง แผนงำน ปั ญหำที่พบ
ระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชี เห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุ ม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจำรณำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม
ถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลในกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทำรำยงำนผลกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
และเป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
9. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรื อมีขอ้
สงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ งมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิ น
และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
10. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ในกำรปฏิบตั ิงำนขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อำนำจเชิ ญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่ วมประชุ ม
หรื อส่ งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจำเป็ น
ทั้ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ มี อำนำจในกำรแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงนิ ย ำมและคุ ณสมบัติ ข อง
กรรมกำรอิสระ และคุณสมบัติและขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/
หรื อ บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกล
ยุทธ์และ เป้ ำหมำยทำงธุ รกิจรวมถึงสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะทำงำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยง เพื่อนำไปดำเนินกำร
พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรและให้ขอ้ คิดเห็นในควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรกำรควบคุมหรื อบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัด กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก ร ให้ แ ก่ ค ณะท ำงำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งให้มี
ประสิ ทธิ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง
กำกับดู แลให้มีแผนจัดกำรควำมเสี่ ยง และระบบหรื อกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิ บตั ิตำมกรอบกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯ มีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม
สนับสนุ นและพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในทุกระดับทัว่ ทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่ องมือต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิ ภำพรวมถึงส่ งเสริ มวัฒนธรรมบริ หำรควำมเสี่ ยง
รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบ และในกรณี ที่มี
เรื่ องสำคัญ ซึ่ งอำจมี ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่ำงมี นัยสำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็ วที่สุด
ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิ จ ำรณำองค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ ข องคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ โดยรวม และรำยบุ ค คล ที่
เหมำะสมกับขนำด ประเภท และควำมซับซ้อนของธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้งในด้ำน กำรศึกษำ
ควำมรู ้ ควำมชำนำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ควำมเป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด
2. พิจำรณำคุณสมบัติของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดที่เหมำะสมกับกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อให้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำม
เชี่ยวชำญ และนำปั จจัยสภำพแวดล้อมทำงธุ รกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภำพและแนวโน้ม
เศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนภำวะกำรแข่งขันทำงธุ รกิจมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
3. กำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุ คคล ให้สอดคล้องกับ โครงสร้ ำ งและ
คุณสมบัติตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ทั้งนี้ โดยยึดมัน่ ในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

กำกับดู แลให้บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรปฐมนิ เทศ และมอบเอกสำรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ให้แก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
จัดทำและทบทวนแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ
เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื องให้มีผสู ้ ื บทอดงำนเพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ
สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง
สนับสนุ นให้บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่ อบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ฯ
คัดเลือกกรรมกำรบริ ษทั ฯ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุ ดย่อยเพื่อ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่ำงลง
ทบทวนและเสนอรู ปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเชื่ อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรดำเนิ นงำนโดยรวมของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ สำมัญประจำปี เพื่อขออนุมตั ิ
ประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ง ำนประจำปี และพิ จำรณำปรั บ อัตรำค่ำ ตอบแทนที่ เหมำะสมให้แก่
ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริหาร
อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. บริ หำรและดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริ ษทั
ฯ ซึ่ งกำรบริ หำรและดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ฯ ดังกล่ำวต้องเป็ นไปตำมนโยบำย แนวทำงหรื อ
แผนกำรดำเนินงำนที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กำรดำเนิ นธุ รกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิ จและกำรแข่ง ขัน เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิ นนโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรงำนของบริ ษ ทั ฯ ให้เป็ นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริ หำรองค์กร
5. มี อำนำจแต่ ง ตั้ง หรื อว่ำ จ้ำ งที่ ป รึ ก ษำที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรบริ หำรงำนของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
6. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มอบหมำย

5

บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนั้นจะต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วน
ได้เสี ย อำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษ ทั ย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุ ม ตั ิ รำยกำรที่ เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ิไว้
คณะกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
คณะกรรมกำรที่เป็ นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษทั จดทะเบียนกับ
ผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อกับบริ ษทั อื่นซึ่ งมีผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่กลุ่มเดี ยวกัน และเป็ น
อิสระจำกผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั หรื อกลุ่มของผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หุ ้นทุ กรำยให้เท่ำเที ยมกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ จำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ที่ก ำหนดให้บริ ษ ทั ต้องมี กรรมกำรอิ สระอย่ำ งน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดที่มีอยูข่ องบริ ษทั และไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
เลขานุการบริษัทฯ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1. ดู แลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะต้องทรำบ
2. ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ใ นกำรดู แลกิ จกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รั บผิดชอบในกำรจัด ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และกำรประชุ มผู ้ถื อหุ ้น บันทึ ก รำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ และกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และดูแลประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของที่ประชุ ม
ดังกล่ำว
3. จัดทำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1 ทะเบียนกรรมกำร
3.2 หนัง สื อนัดประชุ ม คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร และรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ฯ
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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