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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
กรรมการบริ หารเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในด้าน
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จึ งได้จดั ทํากฎ
บัตรคณะกรรมการบริ หาร เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดําเนิ นงานได้อย่างถูกต้อง
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 4 คน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ หาร
คนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. คุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริหาร
บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การแต่ งตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร จํานวน 4 คนหรื อมากกว่า โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะ
ทําการคัดเลือกกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อ
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารจะมีขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หารซึ่ ง
พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ กรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ น
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กรรมการบริ ห าร เพื่ อ ให้ก รรมการบริ ห ารมี จ ํา นวนครบตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ กํา หนด โดยบุ ค คลที่ เ ป็ น
กรรมการบริ หารแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริ หารซึ่ งตนทดแทน
5. อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1) บริ หารและดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการบริ หาร
และดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามนโยบาย แนวทางหรื อแผนการดําเนินงานที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนด
2) กํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ นโยบาย เป้ า หมาย แนวทาง แผนการดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่ อสภาวะเศรษฐกิ จและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
เห็นชอบ
3) บริ หารงาน และให้การสนับสนุนต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ
สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวได้ทวั่ ทั้งองค์กรและอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนิ นนโยบายและแนวทางการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) กําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจการบริ หารองค์กร
6) มีอาํ นาจแต่งตั้งหรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
7) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้นจะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจหรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ผูร้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
6. การประชุม
คณะกรรมการบริ หารจะมี การประชุ มคณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสม ซึ่ งจะมี การแจ้งกําหนดการ
ประชุ มและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริ หารทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
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กรรมการบริ หารอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่ วมประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร และจัดเก็บรวบรวม
เอกสารที่ รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ หารทุกครั้ง
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง
และทันเวลา
7. องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร จะต้อ งมี ก รรมการบริ หารมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวน
กรรมการบริ หารทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริ หาร เป็ นประธานที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่ประธานคณะ
กรรมการบริ หารไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้
กรรมการบริ หาร เลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการลงมติ ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ให้ถือมติ ของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการบริ หารหนึ่ งคนมี
หนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการบริ หารที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใดจะไม่เข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
นั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
8. การประเมินผล
คณะกรรมการบริ หารจะมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและ
รายบุคคล เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงาน
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุ มครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวันที่
8 สิ งหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
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