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1. อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1.1 แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชดุตา่งๆ  
 และกรรมการผู้จดัการไปปฏิบตั ิ
1.2 ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก  

ในกรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
1.3 อนมุตักิารได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
1.4 อนมุตักิารให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ 

   ประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
1.5 อนมุตักิารเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น  

หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

1.6 อนมุตักิารก่อตัง้ ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอ่ย 
1.7 อนมุตักิารลงทนุ ขายเงินลงทนุในตราสารทนุ และ/หรือ ตราสารหนี ้ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจ 

คณะกรรมการบริหาร 
1.8 อนมุตักิารจดัหาและลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
1.9 อนมุตักิารปรับสภาพ  ท าลาย   ตดับญัชี   ซึง่สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตนท่ีเลิกใช้   

ช ารุด  สญูหาย ถกูท าลาย เส่ือมสภาพ หรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูคา่ทางบญัชีรวมใน 
วงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

1.10 อนมุตักิารประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ  การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี  
และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้า ในส่วนท่ีมีทนุทรัพย์เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

1.11 อนมุตักิารเข้าท าธุรกรรมท่ีมิใชป่กตวิิสยัของธุรกิจ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
1.12 เสนอการเพิ่มทนุ หรือลดทนุ หรือการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข  เปล่ียนแปลงหนงัสือ 

บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและ/หรือวตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 
1.13 มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอ่ืนใดท าการแทนได้   
         ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
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1.14 มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง  ให้ความเห็นร่วมประชมุ     
หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

1.15 แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
1.16 บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดงักลา่วข้างต้น ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองการได้มา 

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน  ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

2.1 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2.2 อนมุตัแิผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3 สง่เสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร เพ่ือให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนิน
ธุรกิจและตดิตามให้มีการปฏิบตัติามอยา่งจริงจงั 

2.4 จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การท ารายการตา่งๆ ได้รับ 
อนมุตัจิากผู้ มีอ านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถกูต้อง ตลอดจนมีระบบตา่งๆ ท่ีสามารถ
ป้องกนัการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

2.5 การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทาง 
ท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

2.6 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ 
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2.7 รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ 
อยา่งถกูต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส 

2.8 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
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2.9 เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังาน 
สาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้ น หรือก าหนดวันเพ่ือ
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date : RD) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั ในวนัท าการถัดจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ (2535) ทัง้นี ้เพ่ือสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 

2.10 จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.11 ตดิตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความ  
หรือลงรายการเป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อ่ืนใดของบริษัท 

2.12 อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
2.13 ปฏิบตักิารอ่ืนใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 


