กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ หารจัดตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามนโยบาย แผนงาน ข้ อบังคับ และคาสัง่ ใด ๆ รวมทังเป
้ ้ าหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้ กรอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
2.

องค์ ประกอบ

คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการบริ หารไม่จาเป็ นต้ องดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารเลือกกรรมการบริ หาร 1 คน ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร และ
แต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารเกี่ยวกับการนัดหมายการ
ประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3.

คุณสมบัตขิ องกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้

(1)
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2)

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

(3)
ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4.

การแต่ งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง

ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ข้ างต้ น เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร โดยกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่กรรมการบริ หารท่านดังกล่าวดารง
ต าแหน่ ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ยให้ ว าระการด ารงต าแหน่ ง เป็ นไปตามวาระการด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ทัง้ นี ้
กรรมการบริ หารซึง่ พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารได้ อีก

1

ในกรณีที่กรรมการบริ หารครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระได้ ซึง่ จะส่งผลให้
มีจานวนกรรมการบริ หารต่ากว่า 3 คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการบริ
้
หารรายใหม่ให้ มีจานวนครบถ้ วนในทันทีหรื อ
อย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการบริ หารไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริ หาร
5.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

(1)
จัดทาและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจ
การบริ หารงานเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ และดาเนินการตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าวให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2)

เป็ นผู้บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท

(3)
อนุมตั ิการเข้ าทาสัญญาและ/หรื อธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษั ท (เช่น การซื ้อขาย
การลงทุนหรื อร่ วมทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท) ภายในวงเงินตามที่กาหนดไว้ ในอานาจอนุมตั ิ (Authority Limits) หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด
(4)
อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้ ก้ ยู ืม ตลอดจนการจานา จานอง หรื อ
เข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ภายในวงเงิน ตามที่กาหนดไว้ ในอานาจอนุมตั ิ (Authority Limits) หรื อตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
(5)
อนุมตั ิแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ กรอบงบประมาณ
ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละปี
(6)
ก าหนดกรอบและนโยบายสาหรั บ การก าหนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ น้ เงิ น เดื อ น การก าหนดเงิ น โบนัส
ค่าตอบแทน และบาเหน็จรางวัลของพนักงาน และผู้บริ หาร (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)
(7)

ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัท

(8)

ทบทวนและเสนอแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์

(9)

มอบอานาจให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หาร

กาหนด

ทังนี
้ ้ การมอบอานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนันจะไม่
้
มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการ
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
2

