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หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่งอยู่ภายใต้
อานาจอนุมตั ิวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้ โดยการมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีล ักษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุค คลที่ อาจมีค วามเกี่ย วโยง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษ ัท ฯ
(ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด) ซึ่ งการอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง หรื อหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิไว้
1. กากับ ดูแล และอนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติของบริ ษทั ฯ และมอบอานาจให้ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษทั ฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เฉพาะเรื่ องภายใต้ก ารควบคุ มของกรรมการผูจ้ ดั การ และภายในระยะเวลาที่ก รรมการผูจ้ ัดการ
เห็นสมควร และกรรมการผูจ้ ดั การอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
3. เป็ นผูร้ ับมอบอานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ หารของบริ ษทั ทุกประการ
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งการมอบอานาจ และ/หรื อ ให้
เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสั่งที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอานาจช่วง
ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่
ว่าภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ และสัญญาต่างๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาสั ญญาดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั
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7. อนุ มตั ิ การใช้จ่ายเงิ นในการดาเนิ นการซื้ อตามปกติ ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยการจัดซื้ อวัตถุ ดิบในวงเงิ น ต่ อ
รายการไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดซื้อเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงานสาหรับ
อสังหาริ มทรัพย์ และสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. อนุมตั ิการขาย การให้บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การอนุมตั ิขายสิ นค้า การอนุมตั ิให้ทาสัญญา
รับจ้างทาของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
9. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชี หรื อสิ นเชื่ออื่นใด
จากธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10
ล้านบาท รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
10. พิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั ฯ
11. มีอานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อ
การพ้นจากการเป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
12. มีอานาจ ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
13. ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร ได้ม อบหมาย ซึ่ ง อยู่ภ ายใต้
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
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