ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ รับมอบอานาจหน้ าที่จากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ มีอานาจในการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้ อานาจจัดการบริ ษัทฯ อย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด โดยมีหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
1.

กาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
และงบประมาณประจาปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
รวมถึง มีห น้ า ที่ ร ายงานความคื บ หน้ า ของการดาเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จดัง กล่ าวต่อ คณะ
กรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท

2.

กากับดูแล บริ หารจัดการธุรกิจ และการปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และ
กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณ
ตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.

กากับดูแลการบริ หารจัดการด้ านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้ านการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ โดยรวม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับความ
เห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.

ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อให้ มีผลประกอบการที่ดี
ตามเป้ า หมาย รวมถึงจัด ให้ มีก ารรายงานต่อคณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
สม่าเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุ งและพัฒนาให้ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน

5.

ดาเนิ นการให้ บ ริ ษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิ นอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ ว น และตรงเวลา และมี ร ะบบปฏิ บัติ ก ารควบคุม ภายในที่ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ น
ผู้ดแู ลในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

6.

ควบคุม ดูแลปั จจัยความเสี่ยง และจัดให้ มีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจทาการแต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยง เพื่ อดาเนินในด้ านบริ หารความเสี่ยงได้
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ตามความเหมาะสม และจาเป็ น ทัง้ นี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ยง
ต้ องมีก ารรายงานประเด็น ความเสี่ ยง แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ยง ให้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
7.

พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงาน เจรจาและเข้ าทาสัญญา และ/หรื อธุรกรรมใดๆ ที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิ จ
ตลอดจนการดาเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การค้ าทัว่ ไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท

8.

ดาเนินการให้ การเข้ าทาธุรกรรมของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ รวมถึงข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ มาจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ ตลอดจนเป็ นไปตามระเบียบบริ ษัทฯ ซึง่ มีมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

9.

สัง่ การ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และกลุ่ม
บริ ษัทฯ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ นโยบายของบริ ษัทฯ และเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ รวมทัง้ รั กษา
ระเบียบอันดีงามภายในบริ ษัท รวมถึงดูแลให้ บริ ษัท มีการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

10. ดาเนินการให้ มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่ดี โดยทาการศึกษาทางด้ านเทคนิคและ
ด้ านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้ วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ หาร
หรื อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิ (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ ระเบียบอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
(Delegation of Authority) ของบริ ษัทฯ
11. มีอานาจในการบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การกาหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง
การโยกย้ าย การพ้ นสภาพและอื่นๆ สาหรับพนักงานที่ไม่เข้ าข่ายเป็ นผู้บริ หารตามคานิยามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทังนี
้ ้ สาหรับการ
บรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การกาหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง การโยกย้ าย
การพ้ น สภาพและอื่ น ๆ ส าหรั บ พนัก งานที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ น ผู้ บ ริ ห าร ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หาร
12. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังที
้ ่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
13. เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกั บสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และผู้มี
ส่วนได้ เสีย เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริ ษัทฯ
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14. สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการจัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ
และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเป็ นมาตรฐานและโปร่ งใส
15. มอบอานาจช่ วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุค คลหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ใดปฏิ บัติงานที่ ก าหนดในนามของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ภายใต้ ขอบเขตอานาจที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบอานาจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรื อมติของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจ
จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ ตนเองหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด) อาจมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจได้ รับผลประโยชน์ใน
ลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ และเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่ เป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติแ ละเงื่ อนไขการค้ าปกติ ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนด
16. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
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