คณะกรรมการบริ หาร
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารและเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
รายชื่ อกรรมการบริหาร
ตาแหน่ ง
1. นายศุภเดช พูนพิพฒั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสุ เวทย์ ธีรวชิรกุล
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4. นายครรชิต ดิลกวณิ ช
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารได้จดั ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 12 ครั้ง
ขอบเขตการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
กากับดูแลการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาเบื้องต้นเกี่ ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริ หารจัดการในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กากับดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิผล
3. พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารบริ หารสภาพคล่ องในการลงทุ น ในตราสารหนี้ ระดับ ไม่ ต่ ากว่า Investment
Grade (ระดั บ BBB+ ขึ้ นไป) ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 200 ล้ า นบาท ต่ อ รายการ ทั้ งนี้ ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมตั ิรายการ
4. พิ จารณาอนุ ม ัติ รายจ่ ายลงทุ น นอกเหนื อจากงบประมาณในวงเงิ น ไม่ เกิ น 50 ล้านบาท ต่ อการ
พิจารณาใน 1 รอบการประชุ ม คณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่ อ
ทราบ เมื่อมีการอนุมตั ิรายการ
5. พิจารณาอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายบริ หาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนื อจากงบประมาณในวงเงิ นไม่
เกิ น 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมตั ิรายการ
6. บริ หารความเสี่ ยงของกิ จกรรมทางการเงิ น หรื อลงทุ นในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย โดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุ รกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ก่อน
นาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างบริ ษทั (Organization Chart) อานาจดาเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และ
โครงสร้ า งผลตอบแทนประจ าปี ของพนั ก งานและผู ้บ ริ หาร ก่ อ นน าเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9. ดู แลการบริ ห ารจัดการให้ เป็ นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และไม่ ใ ห้ เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริ หารจัดการของคณะอนุกรรมการชุ ดต่าง ๆ
11. รับทราบปั ญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
12. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หาร ดารงตาแหน่ งตามวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ

