1. อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1.1 แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอานาจหน้ าที่ ให้ แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการผู้จดั การไปปฏิบตั ิ
1.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริษัท
1.3 อนุมตั ิการได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
1.4 อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อบริษัทที่มีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
1.5 อนุมตั ิการเข้ าค ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
หรื อบริ ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริหาร
1.6 อนุมตั ิการก่อตัง้ ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
1.7 อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรื อ ตราสารหนี ้ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
1.8 อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
1.9 อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชารุด สูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ หรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมใน
วงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
1.10 อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อ การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษัท สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้ าของบริษัท และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสยั ทางการค้ า ในส่วนที่มีทนุ ทรัพย์เกินอานาจคณะ
กรรมการบริหาร
1.11 อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
1.12 เสนอการเพิ่มทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อบังคับและ/หรื อวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
1.13 มอบอานาจให้ แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริษัท หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
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1.14 มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่วมประชุม
หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
1.15 แต่งตังและถอดถอนเลขานุ
้
การบริษัท
1.16 บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ ปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2.1 กาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริ ษัท
2.2 อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทังก
้ ากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 ส่งเสริมให้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดาเนิน
ธุรกิจและติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
2.4 จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การทารายการต่างๆ ได้ รับ
อนุมตั จิ ากผู้มีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชีที่ถกู ต้ อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการนาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ ในทางมิชอบ
2.5 การทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ต้ องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทาง
ที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีสว่ นร่ วมในการ
ตัดสินใจและปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
2.6 ให้ ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานแล้ ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
2.7 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
อย่างถูกต้ อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
2.8 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
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2.9 เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทจะงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรื อกาหนดวันเพื่อ
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (2535) ทังนี
้ ้ เพื่อสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปั นผล
2.10 จัดทารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
2.11 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ แสดงข้ อความ
หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้ องตรงตามข้ อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสาร
อื่นใดของบริ ษัท
2.12 อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการชุดอื่น
2.13 ปฏิบตั ิการอื่นใด ที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารหรื อตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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