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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2562 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับมอบอ านาจหน้าท่ีจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีอ านาจในการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ และการใช้อ านาจจดัการบริษัทฯ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
และงบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงินของบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมตัิต่อไป 
รวมถึงมีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินธุรกิ จดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท 

2. ก ากบัดแูล บริหารจดัการธุรกิจ และการปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และงบประมาณ
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่น ๆ โดยรวม
เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ีได้รับความ
เห็นชอบและอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดี
ตามเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม ่าเสมอ รวมถงึหาโอกาสปรับปรุงและพฒันาให้มีผลประกอบการท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืน 

5. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น
ผู้ดแูลในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ 

6. ควบคุม ดูแลปัจจัยความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารอาจท าการแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินในด้านบริหารความเสี่ยงได้
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ตามความเหมาะสม และจ าเป็น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ต้องมีการรายงานประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

7. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงาน เจรจาและเข้าท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ
ตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขทาง
การค้าทัว่ไป ในวงเงินไมเ่กินงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ด าเนินการให้การเข้าท าธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ ซึง่มีมติอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

9. สัง่การ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัทฯ  และกลุ่ม
บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้รักษา
ระเบียบอนัดีงามภายในบริษัท รวมถึงดูแลให้บริษัท มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

10. ด าเนินการให้มีการศกึษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ท่ีดี โดยท าการศกึษาทางด้านเทคนิคและ
ด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ รวมถงึน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิ (แล้วแต่กรณี) ตามท่ีก าหนดไว้ระเบียบอ านาจอนุมตัิด าเนินการ 
(Delegation of Authority) ของบริษัทฯ 

11. มีอ านาจในการบรรจ ุการแตง่ตัง้ การถอดถอน การก าหนด การเลื่อน การลด การตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
การโยกย้าย การพ้นสภาพและอื่นๆ ส าหรับพนกังานท่ีไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทัง้นี ้ส าหรับการ
บรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การก าหนด การเลื่อน การลด การตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย 
การพ้นสภาพและอื่นๆ ส าหรับพนักงานท่ีเข้าข่ายเป็นผู้ บริหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 

12. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

13. เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และผู้มี
สว่นได้เสีย เพ่ือภาพพจน์ท่ีดีของบริษัทฯ  
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14. สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ 
และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส  

15. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานท่ีก าหนดในนามของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ภายใต้ขอบเขตอ านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจ
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนเองหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิไว้ และเป็นการอนุมตัิ
รายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

16. ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ 


