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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

 บริษทั  เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จาํกดั ( มหาชน ) 

 เพือ่ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ จํากดั ( มหาชน ) สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและเป็นไปตามนโยบายการ

กํากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารเหน็ควรกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปน้ี 

1. อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ และ

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษทั 

2. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการบริหาร ในการตัดสินใจในกลยุทธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 

แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรให้กบับริษทัและบริษทัย่อย รวมทัง้สร้างระบบการทํางานของ

บริษทัและบริษทัย่อยให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

3. พจิารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงนิ งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พจิารณากําหนดต่อไป 

4. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั 

5. จดัลําดับความสําคัญผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทัเพื่อนําไปสู่การดําเนินการ รวมถงึการพจิารณา

จดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงนิให้กบับริษทัและบริษทัย่อย 

6. มีอํานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน เพือ่ ดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษทั และกําหนด

อํานาจหน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน รวมถงึควบคุมกํากบัดูแลให้การ

ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางานท่ีแต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกําหนด 

7. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และ

กํากบัดูแลให้การดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

8. พจิารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาและอนุมัติ 

9. มีอํานาจพจิารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงนิ

ไม่เกิน  50  ล้านบาท อนุมัติการใช้จ่ายเงนิลงทุนในโครงการ ( Investment )  การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน 

หรือ สินทรัพย์ถาวร ( Capital Expenditure )  การกู้ยืมเงนิ การให้กู้ยืมเงนิ การจดัหาวงเงนิสินเชื่อ การออก
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ตราสารหน้ี การบริหารเฉพาะด้านการฝากเงิน การกู้เงิน การจัดทําเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงของอัตรา

แลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย รวมถงึการให้หลักประกนัค้ําประกนัเงนิกู้หรือสินเชื่อ  เป็นต้น 

10. กําหนดโครงสร้างองค์กร มาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ อํานาจการ

บริหารองค์กร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกําหนดเงนิค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส

และสวสัดิการพนักงาน 

11. กําหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  

12. กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 

13. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏบิติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบริหารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพกิถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนัน้ ไๆด้ตามท่ีเห็นสมควร 

14. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษทัและบริษทัย่อย โดยใช้ข้อมูลภายใน

ของบริษทั ท่ีมีสาระสําคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทัง้กําหนดไว้

ในจรรยาบรรณของบริษทัให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเล่ียงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั

และบริษทัย่อยในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิให้แก่สาธารณชน 

15. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ไๆป 

 

ทัง้น้ีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือ

บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวโดยเร่ือง

ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็น

การอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

อาํนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั และจะต้องปฏบิติังานตามแผนงานทีไ่ด้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ปฏบิติังานด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต ระมัดระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผู้

ถอืหุ้นอย่างดีท่ีสุด รวมถงึเร่ืองต่าง  ๆดังต่อไปน้ี 
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1. กําหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของกลุ่มบริษทั รวมถงึการกํากบัดูแลการดําเนินงานโดยรวมและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ดําเนินการให้มีการจดัทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการทุก 3 เดือน 

3. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัเพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคับของบริษทั 

4. มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพนับริษทั มอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏบิติังานเฉพาะอย่าง

แทนได้  ตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏบิติัของบริษทั เร่ือง อํานาจอนุมัติดําเนินการ 

5. มีอํานาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏบิติังานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพือ่ผลประโยชน์ของบริษทั 

6. การดําเนินงานใด  ๆท่ีได้รับมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษทั 

7. พจิารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปีท่ีฝ่ายบริหารจดัทํา เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพจิารณาอนุมัติ 

รวมทัง้ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของแต่ละหน่วยงาน 

8.  พจิารณาประเมินผลการดําเนินงานของบริษทัฯ อย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่าง  ๆไม่ว่าจาก

ภายในหรือภายนอกบริษทั 

9. มีอํานาจพจิารณาอนุมัติการจดัซื้อ และใช้จ่ายเงนิในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติของบริษทั ซึ่งรวมถงึ 

การจดัซื้อท่ีดิน การอนุมัติการจดัซื้อสินค้าวสัดุก่อสร้าง และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงนิสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท 

10. พจิารณาการนําสิทธิและทรัพย์สินของบริษทัฯ ไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือสถาบนัการเงนิ 

เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

11. พจิารณาผลกําไร และขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรือเงนิปันผลประจําปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษทั อนุมัติ 

12. ดําเนินการใด  ๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่

ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษทั 

 

กําหนดให้อํานาจการลงนามผูกพนัของบริษัท กําหนดให้เป็นการลงนามโดย ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล ลงลายมือชื่อ

ร่วมกบักรรมการท่านอ่ืนคือ นายสุรพล แย้มเกษม หรือ นายสามิตต์ ผลิตกรรม หรือนายสมบุญ เกิดหลิน คนใดคนหน่ึง 

รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราสําคัญของบริษทั 
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      ทัง้น้ี การใช้อํานาจของประธานกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้หากประธานกรรมการบริหารมี

ส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด กๆบับริษทัในการใช้อํานาจดังกล่าว 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี

ประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.2 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึง

คุณสมบติั หน้าท่ี และความรับผดิชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

2.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรรมการผู้จดัการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน

มากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษทัคู่แข่งทางธุรกิจ 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

     3.1 กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

     3 .2  กรรมการบริหารอาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

เหมาะสม 

     3.3 นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการบริหารจะพน้จากตําแหน่ง กรณี 

 3.3.1 พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  

 3.3.2 ลาออก 

 3.3.3 เสียชวิีต 

 3.3.4 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากตําแหน่ง 

 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่ง

กรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้กรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมี

จํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด 
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4. การประชมุกรรมการบริหาร 

4.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือตามกําหนดเวลาทีเ่หน็สมควร 

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการจึงจะ

ครบองค์ประชุมในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการ

ซึง่มาประชุมเลือก กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4.3 การวินิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมให้ถอืเสียงข้างมาก 

4.4 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง

ชีข้าด 

 5.การรายงาน 

 คณะกรรมการบริหาร รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษทั 

  6.ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่พจิารณาอนุมัติ 

 

  7.หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องทุกคน มีหน้าท่ีในการรายงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารร้องขอ 
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กฎบตัรน้ีให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี                         เป็นต้นไป 

 

 ................................................ 

                                                                                                                       ( นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล   ) 

                    ประธานกรรมการบริษทั 

                                                                               บริษทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

                      

 ............................................... 

                                                                                         ( ดร.สมชยั  ไทยสงวนวรกุล ) 

                                                                                         ประธานคณะกรรมการบริหาร 

                                                                              บริษทั เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

 


