บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (มหำชน)
3.
3.1

การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้องกับหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ กำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือ
เพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง
ดังนี้
1. บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยเป็ นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วัน หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ กำหนด ซึง่ หนังสือเชิญประชุมจะระบุ
ถึงวัน เวลำ สถำนที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และวำระกำรประชุม โดยมี
คำชีแ้ จ้งและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ พร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ หนังสือมอบ
ฉันทะตำมทีก่ ระทรวงพำณิชย์กำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้
เข้ำประชุมผูถ้ อื หุ้นแทนได้ในกรณีทผ่ี ถู้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ
จะเผยแพร่ขอ้ มูลสำคัญเกีย่ วกับกำรประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
2. ก่อนดำเนินกำรประชุมบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ำร
นับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม และเมื่อมีกำรให้ขอ้ มูลตำมระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว ประธำนทีป่ ระชุมจะ
จัดสรรเวลำอย่ำงเหมำะสมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมบริษทั ฯ โดยมีกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ
จำกผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
3. ในกรณี ท่วี ำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตัง้ กรรมกำร บริษัทฯ จะจัดให้มกี ำรลงมติเป็ น
แต่ละรำยกำร
4. ภำยหลังกำรประชุมผู้ถอื หุน้ บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมทีถ่ ูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึง
ขัน้ ตอนกำรลงคะแนน คำถำมคำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้ จะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทัง้ นี้
บริษทั ฯ จะแจ้งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติทเ่ี ว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุม
หรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป และจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14 วัน และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ชำวต่ำงชำติ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็ นภำษำอังกฤษทัง้ ฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ภำษำไทย
2. บริษทั ฯ จะดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หุ้นตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่
เพิม่ วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำ โดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำใน
กำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ
3. บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรได้ โดยส่ง
ข้อมูลของบุคคลทีเ่ สนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ กำหนด
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อนำมำคิดคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
5. บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกีย่ วกับบริษทั ฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ
แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ
6. บริษัทฯ มีนโยบำยป้ องกันกรณีทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ใ ห้แก่ตนเอง
หรือผูถ้ อื ในทำงมิชอบ
7. บริษทั ฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำ
ในวำระนัน้ ๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกีย่ วข้อง เช่น ลูกค้ำ พนั กงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้นหรือผู้
ลงทุน เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตัง้ อยู่ รวมทัง้ กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอสิ ระ เป็ นต้น โดย
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่ำนี้อย่ำงเป็ นธรรม โดยบริษทั ฯ เชื่อว่ำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม
จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยังยื
่ น
1.

ผูถ้ ือหุ้น
1.1 บริษทั ฯ มีหน้ำทีส่ ง่ เสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเอง โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ กำร
ซือ้ ขำยหรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รบั ข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำร
เข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิม่ ทุน และกำรอนุมตั ริ ำยกำรพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นใช้สทิ ธิของตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เช่น สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและ
สอบถำมคำถำมต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวำระกำรประชุม เป็ นต้น
1.3 บริษทั ฯ มีหน้ำทีง่ ดเว้นกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่ส่งข้อมูล
หรือเอกสำรทีส่ ำคัญก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรเพิม่ วำระทีส่ ำคัญหรือกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูล
สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ เป็ นต้น
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2.

พนักงาน
2.1 บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรทำงำนของพนักงำนซึง่
บริษทั ฯ จะวัดผลกำรดำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด
2.2 บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะพัฒนำบุคลำกรของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั อบรมให้ควำมรูแ้ ก่พนักงำน
และผูบ้ ริหำร รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้สง่ พนักงำนและผูบ้ ริหำรไปอบรมกับหน่ วยงำนภำยนอกในเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับกำรทำงำน
2.3 บริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำน
2.4 บริษัทฯ มีหน้ ำที่รกั ษำควำมเป็ น ส่วนตัวของพนัก งำน โดยบริษัท ฯ จะไม่น ำข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงำน เช่น เงินเดือน ประวัตกิ ำรรักษำพยำบำล ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่บริษทั ฯ มี
หน้ำทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวตำมข้อบังคับ และกฎหมำย

3.

ลูกค้า
3.1 บริษัทฯ มีห น้ ำที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดแี ละควำมร่วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึดหลักกำร
ดำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
3.2 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมันใจสู
่ งสุดแก่ลูกค้ำ โดยบริษัทฯ จะให้บริกำร
และสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่ อผู้บ ริโภค ตำมข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กบั ลูกค้ำ รวมทัง้
ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด

4.

คูค่ ้าและเจ้าหนี้
4.1 บริษทั ฯ คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม และควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินงำนธุรกิจ โดยบริษทั ฯ
จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และข้อตกลงทีก่ ำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด
4.2 บริษทั ฯ จะรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ
ทีไ่ ม่สจุ ริตในกำรค้ำกับคู่คำ้

5.

คูแ่ ข่งทางการค้า
5.1 บริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม
5.2 บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักกฎหมำย และยึดถือกำรหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึง่ บริษทั ฯ
จะไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ใส่รำ้ ยโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือ
กำรกระทำอื่นใดทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน

6.

หน่ วยงานราชการ
6.1 บริษทั ฯ มีหน้ำทีป่ ฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
6.2 บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ กับ ควำมโปร่ง ใส และควำมซื่อ สัต ย์สุจริต ในกำรติด ต่ อ ท ำธุร กรรมกับ
เจ้ำหน้ำที่ และหน่ วยงำนรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรให้สนิ บนกับเจ้ำหน้ำที่รฐั ใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ฯ
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7.

สิ่ งแวดล้อม สังคม และชุมชน
7.1 บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยที่ จ ะด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และอนุ รัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทัง้ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.2 บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภำพชีวติ ของสังคมและชุมชม โดยบริษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด

นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมข้อมูลของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเรื่องต่ำงๆ ผ่ำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนมำทำงไปรษณีย์มำยัง ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมกำรตรวจสอบ
ตำมอีเมล dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com เบอร์โทร 081-148-6455 และเบอร์โทรสำร 02-939-6190 ทัง้ นี้
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสังตรวจสอบข้
่
อมูล และเสนอแนว
ทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ น
ได้เสียได้รบั ข้อมูลที่มคี วำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ ำเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
อย่ำงสม่ำเสมอ
บริษัท ฯ มีน โยบำยที่จะเปิ ด เผยสำรสนเทศที่สำคัญ ต่ อสำธำรณะชน เช่น วิสยั ทัศ น์ และพัน ธกิจ ลัก ษณะกำร
ประกอบธุรกิจ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร งบกำรเงิน รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ปั จจัยควำมเสีย่ งและนโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ำรจัดกำรด้ำนควำมเสีย่ งต่ำงๆ กำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ และผูบ้ ริหำรระดับสูง ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นของผูส้ อบบัญชี และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
และผูบ้ ริหำร เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตัง้ หน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้ นัก
ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทัวไป
่
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 โครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมกำรบริษั ท ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรบริหำร
เพื่อกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สงู สุดในระยะยำวของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1.

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ทห่ี ลำกหลำย
ทำหน้ำที่พจิ ำรณำในเรื่องสำคัญที่เกีย่ วเนื่องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมกำรทุกคนมีอสิ ระในกำร
แสดงควำมคิด เห็น ในที่ป ระชุ ม และมีอิส ระในกำรออกเสีย งลงคะแนนในวำระต่ ำ งๆ เพื่อ ก ำกับ ดูแ ลให้ก ำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน และเป็ นกรรมกำร
อิสระจำนวน 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้ หมดและไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3 ท่ ำ น ทัง้ นี้ กรรมกำรอิส ระของบริษั ท ฯ ไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ำ มตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พจิ ำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกีย่ วกับกำรดำเนินงำน เช่น
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสีย่ ง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ กำกับ ควบคุม
ดูแลให้ผ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดย
คณะกรรมกำรบริษั ท ฯ จะใช้วิจ ำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำรตัด สิน ใจ และปฏิบ ัติห น้ ำที่ด้ว ยควำม
รับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์ในระยะยำวของบริษทั ฯ
3.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเองประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ และพิจำรณำหำแนวทำงเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
4.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัด เจนตำมประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกกำรประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีทก่ี รรมกำรของบริษทั ฯ ได้รบั มอบหมำยให้
มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ มำกขึน้ เช่น กำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็ นต้น จะได้รบั ค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยเพิม่ มำกขึน้ ด้วย ซึง่ ต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของ
บริษทั ฯ ประกอบด้วย กำรกำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรได้กำหนดให้มคี วำมเชื่อมโยงกับผลงำนของบริษทั ฯ และ
กำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรแต่ละคนเป็ นประจำทุกปี
5.

การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้เน้นควำมสำคัญเรื่องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนรำย
ไตรมำส และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรนำไปพิจำรณำและดำเนินกำรให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ทีส่ ำคัญ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกครัง้ จะมีเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรเป็ นผู้จดั ทำวำระต่ำงๆ ของกำร
ประชุมและดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม
รวมถึ ง กำรบั น ทึ ก กำรประชุ ม โดยบัน ทึ ก ข้อ เสนอแนะและข้อ คิ ด เห็ น เป็ นรำยคณะอนุ ก รรมกำร ได้ แ ก่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนในภำพรวมนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ำร
บันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทฯ เป็ นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม
และมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็ นระบบและ
พร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
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3.2 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
1. ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. พิจำรณำก ำหนดรำยละเอีย ดและให้ค วำมเห็น ชอบวิสยั ทัศ น์ ยุ ท ธศำสตร์ก ำรดำเนิ น ธุ รกิจ นโยบำย
เป้ ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำ
หน้ำทีด่ งั กล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด
4. ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ฯ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมแผนกำรด ำเนิ น งำนและ
งบประมำณของบริษทั ฯ
5. ดำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีท่นี ่ ำเชื่อถือได้
ตลอดจนดูแลให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม
6. สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งและนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง และติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำน
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
7. พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ กำรลงทุน และกำรดำเนินกำรใดๆ ให้เป็ น ไปตำม
กฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และ
ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
10. พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่ำง
เป็ นธรรม โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ทำกับ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ สำหรับรำยกำรทีท่ ำกับกรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร
ซึง่ มีสว่ นได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรนัน้
11. จัดให้มนี โยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ตี ำมหลักธรรมำภิบำลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และทบทวน
นโยบำยกำรกำกับ ดูแลกิจกำรของบริษัท ฯ เพื่อให้เชื่อมัน่ ได้ว่ำบริษัท ฯ มีควำมรับผิดชอบต่ อ ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
12. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจทีเ่ หมำะสม
13. พิจำรณำแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริห ำร เป็ นต้น และกำหนดขอบ อำนำจ และหน้ ำที่ข องประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้
14. พิจำรณำแต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ประกำศ
ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ
15. พิจ ำรณำแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงขอบอ ำนำจ หน้ ำ ที่ และควำมรับ ผิด ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรได้ตำมทีเ่ ห็นสมควรและจำเป็ น
16. ประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ จะประเมิน ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของตนเองเป็ นประจำทุ กปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิท ธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำร
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ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รบั มอบอำนำจจำกคณะก รรมกำร
บริษัทฯ สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้เสีย หรืออำจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ น
กำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำ
อนุมตั ไิ ว้
3.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บ ริษัท ฯ มีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจำปี ) ที่ถู ก ต้องและเปิ ด เผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
2. สอบทำนให้ บ ริษั ท ฯ มีร ะบบควบคุ ม ภำยในและระบบตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพีย งพอและมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่ วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บ ริษัท ฯ มีระบบกำรประเมิน ควำมเสี่ยง กำรบริห ำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภำพ
4. ตรวจสอบและสอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจำรณำคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบ ขอบเขต สำระสำคัญแนวทำง แผนงำน ปั ญหำทีพ่ บระหว่ำงกำรตรวจสอบและประเด็นทีผ่ สู้ อบ
บัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำมถูกต้องและ
ครบถ้วน และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในกำร
เข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้ว น ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
7. จัดทำรำยงำนผลกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของ
บริษทั ฯ ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็ นไป
ตำมหลักธรรมมำภิบำล
9. ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมี
รำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
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(ค)
10.

กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

ในกำรปฏิบตั งิ ำนขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญฝ่ ำย
จัดกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรทีเ่ ห็น
ว่ำเกีย่ วข้องและจำเป็ น
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีอำนำจในกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงนิยำมและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ และ
คุณสมบัติและขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิด ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพ ย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุ น และ/หรือ บทบัญ ญัติของ
กฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งองค์ก รที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรดำเนิ น ธุ รกิจ ของ
บริษทั ฯ
2. กำกับดูแลและสนับสนุ นให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ ำหมำยทำงธุรกิจรวมถึงสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งต่อคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อ
นำไปดำเนินกำร
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรและให้ขอ้ คิดเห็นในควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึน้ รวมทั ้ง
แนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
บริหำรควำมเสีย่ งองค์กร ให้แก่คณะทำงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลให้มแี ผนจัดกำรควำมเสีย่ ง และระบบหรือกระบวนกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทัง้ กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฎิบตั ิตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ฯ มีกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
6. สนับสนุ นและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสีย่ งในทุกระดับทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมทัง้ เครื่องมือต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหำรควำมเสีย่ ง
7. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ รับทรำบ และในกรณีทม่ี เี รื่องสำคัญ ซึง่
อำจมีผ ลกระทบต่ อ บริษัท ฯ อย่ ำ งมีนัย สำคัญ ต้ อ งรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เพื่อ ทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็วทีส่ ดุ
8. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้
9. ปฎิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย
3.2.4 คณะกรรมการบริหาร
1. บริหำรและดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งกำร
บริหำรและดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ ดังกล่ำวต้องเป็ นไปตำมนโยบำย แนวทำงหรือแผนกำรดำเนินงำนที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (มหำชน)
2.

3.
4.
5.
6.

กำหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนิน งำนของ
บริษทั ฯ ให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
เห็นชอบ
ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น นโยบำยและแนวทำงกำรบริห ำรงำนของบริษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจกำรบริหำรองค์กร
มีอำนำจแต่งตัง้ หรือว่ำจ้ำงที่ปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด
ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย

ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือ บุค คลที่ อำจมีค วำมขัด แย้ง (ตำมที่นิ ยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้เสีย อำจได้รบั ประโยชน์
ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ิ
รำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำอนุมตั ไิ ว้
3.2.5 ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ดูแล บริหำรงำน ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และให้ เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุ ท ธ์ และแผนกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท ฯ ที่ไ ด้ ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. จัดทำวิสยั ทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ ำหมำย แนวทำง และ/หรือ แผนกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั แิ ละรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3. กำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ สภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
4. มีอำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนในระดับทีต่ ่ ำ
กว่ำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร โดยสำมำรถแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนได้
5. กำหนดบำเหน็จรำงวัล ปรับขึน้ เงินเดือน ค่ำตอบแทน และ/หรือ เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจำกเงินโบนัส
ปกติประจำของพนักงำน โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร
6. มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และคำสังเกี
่ ่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ
7. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นเงื่อนไขปกติกำรค้ำ เช่น กำรซื้อขำยสินค้ำตำมรำคำ
ตลำด และให้เงื่อนไขทำงกำรค้ำเหมือนลูกค้ำทัวไป
่ ทัง้ นี้ ภำยใต้นโยบำยทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ และเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย
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บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนิ นกำรเรื่องใดที่ป ระธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำรหรือผู้รบั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ ำที่
บริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง) มีส่วนได้สว่ นเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้รบั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งไม่มี
อำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวโดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นไปตำมทีก่ ล่ำวไว้ในข้อ 7. ข้ำงต้น
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