
กฎบัตรคณะกรรมการ 

 บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีบทบาทหนา้ที่ในการก ากบัดูแลการบริหารจดัการงาน
ของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั    ภายใตน้โยบายการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี   เพือ่เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งต้ัง 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นั้น ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงจะประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยูใ่นวาระคราวละ 3 
ปี  โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่านจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงินที
เพยีงพอ ซ่ึงสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทัได ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ซ่ึงก าหนดใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  โดยคดัเลือกจากกรรมการหรือพนกังานหรือผูมี้ความรู้
ความสามารถ โดยจะตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหท้  าหนา้ที่ดูแลบริหารกิจการของบริษทั ตามที่
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งรับผดิชอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท 

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม เพือ่มีผลผกูพนัแทนบริษทัได้ คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย,์ นายขวญัชยั 
ณัฏฐเ์ศรษฐ์,  นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชยั อศัวกาญจน์  และ นายราชนั ควรหา 
กรรมการสองในหกท่านน้ี    ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ที่ตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ใหค้ณะกรรมการ
บริษทัมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลและก าหนดนโยบายที่ส าคญัของบริษทั เก่ียวกบัหลกัในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การระดม
ทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษทั 



2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมตัิงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และ
ก ากบัดูแลด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานที่วางไว ้ 

3) ดูแลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไวแ้ละ
ก าหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่า
เป้าหมายที่วางไว ้

4) จดัให้มีรายงานขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพื่อรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากบัและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าที่
ก  าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีที่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

6) สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษทั 

7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง
(Succession Plan) 

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดังกล่าวผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มี
อ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้” ให้มีความหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้รายการ
ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
 การท ารายการที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายที่กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่

ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่
เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 - การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 - การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ บริษทั 
 - การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ 
    ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล 
    อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 - การออกหุน้ใหม่เพือ่ช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 
 - การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
 - เร่ืองอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหนา้ที่ภายในขอบเขตที่ก  าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารของบริษทั รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการ
เงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปี 

2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) 

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงาน
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท  าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานที่
ส าคญั ๆ ที่ตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวเิคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 



7) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควร
ประกอบดว้ย 
 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ

บริษทัถึงความถูกตอ้งครบถว้นเป็นที่เช่ือถือได ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 เหตุผลที่เช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทั เหมาะสมที่จะไดรั้บการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหน่ึง 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบตัิหน้าที่ตาม

กฎบตัร (Charter)  
 รายงานอ่ืนใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไป ควรทราบ 

ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่า
จ  าเป็นก็ได ้ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 



4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร 
ของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที่
ยืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร 
หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขต ประเภท 

หรือขนาดของกิจการ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทัภายในขอบเขตอ านาจที่
ไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทัเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 



4) พจิารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
5) อนุมติัการแต่งตั้งที่ปรึกษาดา้นต่างๆที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
6) ด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7) พจิารณาอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค  าขอจากฝ่าย

งานต่าง ๆ ของบริษทัที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น  
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้ น การมอบ

อ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ (“บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้”ให้มีความหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไป
ของบริษทัที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาอนุมตัิไว  ้

การก าหนดอ านาจอนุมัติวงเงิน 
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนุมติัวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษทัก าหนดไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 50 ลา้น
บาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมติัได ้ ใหน้ าเสนอเพือ่ขออนุมติัต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจอนุมติัการซ้ือขายสินคา้และสินทรัพยใ์นวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมติัได ้ใหน้ าเสนอเพือ่ขออนุมติัต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
1) ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2) ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดอ้นุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั 
3) มีอ านาจอนุมติั  และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพือ่การจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการ

เพือ่ประโยชน์ของบริษทัซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการปกติทัว่ไปทาง
การคา้ที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด  

4) มีอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพือ่รักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 



6) อนุมติัการแต่งตั้งที่ปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
7) เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นตามวตัถุประสงค์

ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค  าสัง่ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ทั้งน้ีการมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนที่กรรมการผูจ้ดัการ
เห็นควร  จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมตัิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการ
อนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือที่ ประชุมผูถื้อหุ้น  
เพือ่พจิารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด  เวน้แต่เป็น
การอนุมติัรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาอนุมตัิไว ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการสรรหากรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ตั้งแต่
ต  าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป 

1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่ให้แก่กรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั เฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส เพือ่เสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมตัิ 

2) คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพือ่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เพือ่น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั 
2.1 กรรมการ (เพิม่เติม / ทดแทน / ครบตามวาระ) 
2.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ต  าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป 

3) ดูแลใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง ตั้งแต่ต  าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไปไดรั้บผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรับผดิชอบที่มีต่อบริษทั 

4) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้
พจิารณาปรับผลตอบแทนประจ าปีโดยค านึงถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบที่มีต่อบริษทั 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1) เสนอการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงครอบคลุมความ

เส่ียงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงด้าน



ตลาด ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียง

ของกิจการ เป็นตน้ 
2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล

ปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลให้บริษทัด าเนินการตามนโยบายและ

แนวทางบริหารความเส่ียงที่บริษทัก าหนด 

4) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบติัตามนโยบายที่ก  าหนด  

5) เสนอก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ติดตามและประเมินความเส่ียงของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
6) น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริษทั เพือ่รับทราบ และ/หรือพจิารณาอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

 
การประชุม 
1.  ก าหนดใหมี้การประชุมประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี 
     และอาจมีการประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 
2.  ประธานกรรมการบริษทัจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
3.  เลขานุการ บริษทั ท าหนา้ที่จดัส่งหนงัสือประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร 
    ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพือ่ใหก้รรมการมีเวลาศึกษาล่วงหนา้ 
    ก่อนเขา้ประชุม 
4.  ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม มีหนา้ที่ดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระให ้
    อยา่งเพียงพอ ส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นที่ส าคญั โดย 
    ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
5. ในการประชุมกรรมการผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียโดยนัส าคญัในเร่ืองที่พจิาณาตอ้งออกจาที่ประชุมระหวา่ง 
    การพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
6. การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมากและหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกค  าคดัคา้นในรายงาน 
    การประชุม 
7. ในการพจิาณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ขอใหฝ่้ายบริหารที่ 
    เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพิม่เติม 
8. เลขานุการบริษทั ท าหนา้ที่ในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บ 
    รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถ 



   ปฏิบตัิหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท้ี่ 
   เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 


