ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
คณะกรรมการบริษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท ดังนี
1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิผงั อํานาจอนุมตั ิ
4. กํากับ ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนิน การให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ เพือเพิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอืน
6. รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตังคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทังนี กํ าหนดให้ กรรมการหรื อ บุคคลอืนใดซึงมีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อื นใดกั บ
บริษัทไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน
นอกจากนัน ในกรณีต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ
 การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
 การทําแก้ ไขหรือเลิกสัญญาทีเกียวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้ บุคคล
อืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
 การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
 การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้การควบหรือเลิกบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
1. มีอํานาจสังการ วางแผน และกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ ดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ
การแข่งขันเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ทีคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมตั ิหรือกําหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แล้ วแต่กรณี
4. กําหนดนโยบายแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์

5. อนุมัติการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว หรื อ
เป็ นไปตามทีคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอํานาจดําเนินการซือขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรื อจัดการ โดยประการอืนซึง
ทรัพย์สนิ ใดๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอํานาจในการอนุมตั ิการซือทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาใดๆ อันสืบเนืองมาจากการดําเนินงานของ บริ ษัทตามสัญญา และ/
หรือตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
8. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมัติการซือการจัดจ้ าง การเช่า การเช่าซือ
ทรัพย์ สินใดๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
9. ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํ านาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํา นาจอนุมัติ การกู้ยืมเงิ น เบิก เงินเกินบัญ ชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงินอืนใด เพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจ
อนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
10. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดําเนินการเรืองอืนๆ เพือเป็ นการสนับสนุนการดําเนินการข้ างต้ น หรื อตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่
ละคราวไป
ทังนี การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรื อ
การมอบอํ านาจช่ว งในการอนุมัติรายการใดที ตน หรื อ ผู้รับมอบอํานาจช่ วง หรื อบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ ง (ตามทีนิ ยามไว้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึงการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามทีข้ อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระทีดํารงตําแหน่งในบริ ษัท ยกเว้ นบุค คลทีคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังให้ เป็ น
กรรมการบริหารซึงไม่ได้ ดํารงตําแหน่งในบริษัท ให้ มีวาระดํารงตําแหน่งตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Management Team)
1. เป็ นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอํานาจให้ ผู้บริ หารหรื อบุคคลอืนใด
ดําเนินการเกียวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท
2. เป็ นผู้กําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารกําหนด
3. ดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้ มอบหมาย
4. มีอํานาจในการอนุมตั ิการซือเช่า หรือลงทุนตามแผนงานทีได้ มีมติอนุมัติไว้ แล้ ว หรื อมีอํานาจในการอนุมัติ หรื อยกเลิกการซือ
การจ้ าง การเช่า การเช่าซือ การขายทรัพย์ สิน การลงทุน และการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

5. มีอํานาจในการอนุมัติการซือทรัพย์ สิน หรื อการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันสืบเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรือข้ อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
6. เป็ นผู้พิ จ ารณาเรื องกลยุ ท ธ์ ท างธุ รกิ จ และการระดมทุน ของบริ ษั ท เพื อนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารตามลําดับของความสําคัญ
7. มีอํานาจจ้ าง แต่งตังโยกย้ าย ปลดออก ให้ ออก เลิกจ้ าง กําหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ เงินรางวัล ปรับขึนเงินเดือน และค่าตอบแทน
อืนๆ ของพนักงานทังหมดของบริษัท ในตําแหน่งตํากว่าผู้จดั การฝ่ ายลงไป
8. มีอํานาจดําเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพือความสะดวกในการดําเนินงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
9. ขออนุมตั ิการแต่งตังทีปรึกษาด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
10. มีอํานาจออกคําสังระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิ บัติงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริ ษัท และเพือ
รักษาไว้ ซงระเบี
ึ
ยบวินยั ภายในองค์กร
11. นําเสนอแนวทางการบริหารให้ แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้ พิจารณา
12. สรุปผลการดําเนินงานเพือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13. กํากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาด ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
ทังนีการมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้ างต้ นนัน กรรมการผู้จัดการจะต้ องปฏิ บัติ
ตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ทีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรื อ การมอบอํานาจ
ช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตนหรือผู้รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ อง
เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามทีข้ อบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
*************************************

