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อำนาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ 
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. กำหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง  
6. กำกับดูแล และพัฒนาการบริหารความเส่ียง 
7. กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 
8. กำกับดูแล ควบคุมให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีดี 
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ให้สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และรับรู้

ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และติดตามการดำเนินงาน 
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
วาระการดำรงตำแหน่ง 
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตำแหน่งจำนวนหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการท้ังหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงานผลการ

ดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติงานตาม
แนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและติดตาม ความคืบหน้า
ของการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีนัยสำคัญอย่างเป็นระบบ 

5. สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมินความเส่ียง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว   รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย       
ปีละ 1 ครั้ง 
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7. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
8.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการ

ดำเนินงานท่ีมิใช่รายงานทางการเงิน 
8.2  ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
8.3  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
8.4  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
8.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
8.6  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
8.7  ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
8.8  ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
8.9  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.10  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
8.11  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
9. คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ 
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
วาระการดำรงตำแหน่ง 
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาและกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรร่วมพิจารณากับกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

คณะผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 
2. พิจารณากล่ันกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของ

โครงการผลตอบแทนทางการเงินท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงในด้านต่างๆ โครงสร้างเงินทุนและแหล่งของโครงการลงทุน 
3. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ 
วาระการดำรงตำแหน่ง 
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
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คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุด

ย่อย 
2. พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท  

แต่งตั้งขึ้น 
3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
4. นำเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัตใินด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดตี่อคณะกรรมการบรษิัท และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย 

อยู่เสมอ 
5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ 

ในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
6. สนับสนุนการเรียนรูใ้นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
วาระการดำรงตำแหน่ง 
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
2. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของผู้ที่มีโอกาสได้รับการ

เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการจัดทำแผนสืบทอด 
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3. รับทราบรายงานแผนสืบทอดผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ 
4. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ 

นโยบายและงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี   
5. พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ  
วาระการดำรงตำแหน่ง 
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 

 


