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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้ 

1. พิจารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอและขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณา
ทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนมุตัิให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ  

2. ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การ
บริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอ านาจในการพิจารณาและอนุมตัิให้บริษัทฯ ลงทุนหรือ 
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อ
ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน
ดงักล่าว การเข้าท านิติกรรมสญัญา และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการตาม
วงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหา
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

5. ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ 

6. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าท า
ธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมี 
ความจ าเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค า้ประกันและการอ่ืน รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าท านิติกรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท า 
นิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ 
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8. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ  
การด าเนินการใด ๆ อนัมีผลผกูพนับริษัทฯ  

9. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท าการใด ๆ ที่อยู่
ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดย
ที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวได้ 

10. ด าเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หรือพนกังานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจดัท าและให้ข้อมลูที่
เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 

11. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

12. จดัหาที่ปรึกษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

13. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต อ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเร่ืองอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

14. พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบตัิงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการเพื่อให้การด าเนินการ
ต่างๆ เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมีระบบ 

15. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่าน
การอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการเข้าท าสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าว 

16. ประเมินผลการท างานของกรรมการบริหารทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการบริหารรายบคุคล 
เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา
และปรับปรุงการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆได้  

องค์ประชมุ 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการบริหารมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารทัง้หมด
จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

ในการประชมุคณะกรรมการบริหารแต่ละครัง้  ประธานกรรมการบริหารหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย อาจก าหนดให้
ด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชมุ และมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการบริหารทุก
รายในท่ีประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ กรรมการบริหารซึง่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม ในที่ประชุมแห่ง
เดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

3. การลงคะแนนเสียง 

3.1 ในเอกสารประกอบการประชมุต้องระบชุื่อบคุคลท่ีเข้าร่วมประชมุและก าหนดให้กรรมการบริหารผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชมุเพื่อแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

3.2 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การลงมติของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็น
การชีข้าด  

ทัง้นี ้โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 
 

-ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ- 
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ประธานกรรมการบริษัท 
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