1. อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1.1 แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แก่พนักงานระดับต่างๆ ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา
หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริษัท
1.2 แต่งตัง้ ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
1.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึกษา หรื อ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทฯ
1.4 ออกระเบียบ ประกาศว่าด้ วยการปฏิบตั ิ งานและสามารถมอบอานาจให้ แก่กรรมการบริ หาร และ/
หรื อ พนักงานผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารเป็ นผู้ลงนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้
1.5 อนุมตั กิ ารได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวน 60 ล้ านบาท
1.6 อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อ บริ ษัทที่มี
การประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจานวน 80 ล้ านบาท
1.7 อนุมตั กิ ารเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือ
หุ้น หรื อ บริ ษั ทที่ มีการประกอบธุรกิจ ทางการค้ าต่อกัน หรื อ บริ ษัทอื่ น ในวงเงิ นแห่ง ละไม่เกิ น
จานวน 40 ล้ านบาท
1.8 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อ ตราสารหนี ้ ในวงเงิ นแต่ละครัง้ ไม่เกิ น
จานวน 20 ล้ านบาท
1.9 อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวน 20 ล้ านบาท
1.10 อนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรื อ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชารุ ด สูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่
เกิน 1 ล้ านบาทต่อปี
1.11 อนุมัติการปรั บสภาพราคา การทาลาย ซึ่ง วัตถุ ดิบ และ/หรื อ สินค้ าคงเหลื อที่ เสื่ อมสภาพหรื อ
ล้ าสมัย ซึง่ จะทาให้ มีมลู ค่าทางบัญชีลดลงได้ ตามมูลค่าที่เกิดขึ ้นจริง
1.12 อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อ การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้ าของบริษัทฯ ที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกินจานวน 2 ล้ านบาทต่อครัง้ และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสยั ทาง
การค้ าที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกินจานวน 20 ล้ านบาทต่อครัง้
1.13 อนุมตั สิ ง่ พนักงานไปดูงานหรื อไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ านบาทต่อครัง้
1.14 อนุมตั กิ ารเข้ าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจานวน 20 ล้ านบาท
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1.15 มอบอานาจให้ แก่พนักงานระดับบริหารของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
1.16 มีอานาจเชิญผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุม
หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
1.17 ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่เห็นสมควร
1.18 บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ น ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
2.1 เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2.2 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
2.3 รั บผิ ดชอบในการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน ของบริ ษัทฯ และส่ง เสริ ม ให้ มี การคิดค้ น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.4 รับผิดชอบให้ การดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
2.5 ดูแลให้ มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีทาการตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ
2.6 พิจารณาเรื่ องที่จะเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ติ อ่ ไป
2.7 กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้ องรายงานความเป็ นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ ทราบ
2.8 ปรับปรุงและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2.9 ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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