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โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มจี านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  

3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง  

4. นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง  

6. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

8. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล /2 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ  

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ทีด่ทีี่สดุของผู้ ถือหุ้น และเพิ่มมลูคา่สงูสดุแก่กิจการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน งบประมาณและการพฒันา
บคุคลากรของบริษัท รวมทัง้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของ
บริษัทให้มีประสทิธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมกีารเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส 
นา่เช่ือถือ  รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีขบัเคลือ่นให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
5. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
6. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีสิน้ปีของ

บริษัทและจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อมีความจ าเป็น 
7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานเป็น 2 

แบบ คือการประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล เพื่อน า
ผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ 
และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อ
เสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
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11. แต่งตัง้มอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ที่ เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบ
ปีที่ผา่นมาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย
เป็นประจ าทกุปี 

15. ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุม
ลว่งหน้าทัง้ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล/1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ /1เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศกึษา ปริญญาตรี :  บญัชี

บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท : MBA-Finance จาก สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงาน
ทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดแูลให้ปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท 
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5. สอบทานระบบการควบคมุภายในและก ากบั ดแูล ติดตาม และวางระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัการจดัการ
ความเสีย่งของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในด้านตา่งๆ 

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิและทดสอบวา่ทรัพย์สนิมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทวา่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพหรือคุ้มคา่หรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบ

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
10. จดัหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลอืในการปฏิบตัิการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอนและก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
13. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทมีกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ     กรรมการล าดบัที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ จัดการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบตัิตามกฎหมายระเบียบที่
เก่ียวข้อง  และก าหนดวิธีการเสนอรายช่ือผู้มีคณุสมบตัิพร้อมเหตผุลประกอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหมห่รือสรรหากรรมการผู้จดัการ 
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้ติดตามและสรุปผล

การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อน าข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน 
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง  หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้แนว

ปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์  การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรม

และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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8. ประเมินผลทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขอ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

9. พิจารณางบประมาณการขึน้ค่าจ้าง  การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

12. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ดงันี ้ 

           ช่ือ – สกลุ ต ำแหน  ่ง 
1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหารความเสีย่ง  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. พิจารณาอนมุตัินโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 
2. ติดตามดแูลการพฒันากรอบการบริหารความเสีย่ง 
3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลีย่นไป 
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้ 
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 
6. สนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเสีย่งทกุระดบัในองค์กร 
7. ติดตามกระบวนการบง่ชีแ้ละการประเมินความเสีย่ง 
8. ประเมินความเสีย่งและอนมุตัิแผนจดัการความเสีย่ง 
9. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อเสนอขอ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหาร 

3. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการบริหาร 

4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบคุคลากร และ อ านาจการ

บริหารตา่งๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพฒันาบุคคลากรให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทัง้โครงสร้าง

องค์กร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสนิใจประเด็นที่มีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนนุ และบริหารความเสีย่งของบริษัทดงันี ้
- สง่เสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนบัสนุนเพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ

ปฏิบตัิทัว่ทัง้บริษัท 
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
- ด าเนินการบริหารความเสีย่งตามนโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งมอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ือการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
- รายงานความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
9. พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมตา่งๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
10. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตา่ง ๆ 
11. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทุนอื่นๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบัน

การเงิน  การขออนมุตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั/การอาวลั/การค า้ประกนั  การอนมุตัิ
แผนงาน/  งบประมาณ/ซือ้สินค้าและบริการเพื่อสง่เสริมการขาย การอนมุตัิซือ้สินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

13. ด าเนินการอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย 
หรือการมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าการแทนในกรณีดงักลา่ว รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. บริหารงานบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เปา้หมายและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนมุตัิ 
3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิทกุ 3 เดือน 
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนมุตัิ 
5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตดัเงินเดือนหรือคา่จ้าง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลกูจ้างตลอดจนให้

พนกังานและลกูจ้างออกจากงานตามอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่หนังสือต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

ตลอดจนมีอ านาจให้กระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จลลุว่งไป 
7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจ้าง และวางระเบียบการปฏิบตัิงานโดยไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบ

ข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 

และการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ระเบียบข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
9. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทุนอื่นๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบัน

การเงิน  การขออนุมตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั / การอาวลั / การค า้ประกนั  การ
อนมุตัิแผนงาน/งบประมาณ/ซือ้สนิค้าและบริการเพื่อสง่เสริมการขาย การอนมุตัิซือ้สนิทรัพย์และการซ่อมแซมใน
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการจะไม่อนมุตัิ หรือมีสว่นเก่ียวข้อง หรือเข้า
ร่วมด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ทัง้นี ้อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่มี
สว่นได้เสียกบับริษัทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมถื่อวา่อยูภ่ายใต้ขอบขา่ยอ านาจของกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาและสทิธิออก
เสยีงในนิติกรรมดงักลา่ว ไมว่า่โดยดลุยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าในนามของตนเองในกรณีดงักลา่ว 
นิติกรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน า เสนอไปยังคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายตอ่ไป 


