บริ ษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บุคคลทีได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท จะต้ องเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 39/2559 เรื องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 30 กันยายน 2559 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ การสรรหา
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้ องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัท จะต้ องเป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี
2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (2) เสียง
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
2.1 เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุค คลซึงได้ รับ คะแนนเสีย งสูง สุดตามลํา ดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ รั บ เลื อกตังเป็ น กรรมการเท่า จํ านวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ เป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
( / ) และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ง
ในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุด
นันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนั ทีใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท

5. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่า ด้ วยบริ ษั ทมหาชนจํ ากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั
อน้ อยกว่าสอง
( ) เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการที
ตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / )
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีตามข้ อบังคับในกิจการซึง
ประธานกรรมการมอบหมาย

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัด ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าทีให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจ ารณาอนุมตั ิแ ต่งตังบุคคลที มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน
จํา กัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ รวมถึง ประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบทีเกียวข้ องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากการออกตาม
วาระ
3. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที
และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตัง
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซึงมีอํานาจผูกพันบริษัทได้

6. แต่งตังบุคคลอืนใดให้ ดําเนิ นกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจ
เพือให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ ได้
7. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัท เว้ นแต่ในกรณีทีรายการดังกล่าว
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อ ระเบียบทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการทีเกียวโยงกัน เว้ นแต่ในกรณีทีรายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น ทังนี ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบทีเกียวข้ องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือเห็นได้ ว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรทีจะทําเช่นนัน
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท กลยุทธ์ ธุรกิจ งบประมาณประจําปี และกํากับ
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และการเติบโตอย่างยังยืน
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
12. รั บผิด ชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบตั ิหน้ าทีของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตังใจและระมัดระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงาน
13. กํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจน และวัดผลได้ เพือใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนด
เป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ น
สาระสําคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
17. กํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื องทีมีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริ หาร
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และรายการอืนใดทีกฎหมายกําหนด
19. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับงานของบริษัทให้
คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมายทีเกียวข้ องโดยจัดทําเป็ นคู่มืออํา นาจ
ดําเนินการ และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

20. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทีเชือถือได้ รวมทังดูแลจัดให้ มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพือนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน
การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรทีกําหนดไว้
24. คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ทีมีห น้ าทีในการบริ ห ารจัดการการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ให้ มีว าระการดํารงตําแหน่งตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุด
กับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้

