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กฏบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้น และเพิ่ม
มลูคา่สงูสดุแก่กิจการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันาบุคคลากรของบริษัท รวมทัง้ติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
แผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส นา่เช่ือถือ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีขบัเคลือ่นให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
5. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน   ด าเนินการตา ม

นโยบายที่ก าหนดไว้  
6. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น การประชมุใหญ่สามญั เป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัปิดบญัชีสิน้ปีของบริษัทและจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อมีความจ าเป็น 
7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของ

คณะกรรมการบริษัท  และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล เพื่อน าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 
10. คดัเลอืกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อเสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิ 
11. แตง่ตัง้มอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการตา่งๆหรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่ เห็นสมควร 
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12. เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.    พิจารณาอนมุตัินโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ือการบริหารความเสีย่ง 
2.    ติดตามดแูลการพฒันากรอบการบริหารความเสีย่ง 
3.   ทบทวนการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัท และกลยทุธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 
4. จดัระบบเตือนภยัของความเสีย่งทกุประเภท และมาตรการจดัการความเสีย่งเพื่อจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคัญของความเสีย่ง 
6.  ติดตามกระบวนการบง่ชีแ้ละการประเมินความเสีย่ง 
7. ประเมินความเสีย่งและอนมุตัิแผนจดัการความเสีย่ง 
8.   รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อจดัการความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
9.   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั โดย

ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
2. สอบทานกระบวนการในการดแูลให้ปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบั

ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้

มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
5. สอบทานระบบการควบคมุภายในและก ากบั ดแูล ติดตาม และวางระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัการจดัการความเสีย่งของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการ

ในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในด้านตา่งๆ 
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6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบวา่ทรัพย์สนิมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัท วา่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพหรือคุ้มคา่หรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
10. จดัหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลอืในการปฏิบตัิการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอนและก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
12. ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพัฒนาบุคคลากร และ อ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท  เพื่อเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานตา่ง ๆ งบประมาณและการพฒันาบคุคลากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบคุคล  ระบบการเงิน และ ระบบข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสนิใจประเด็นที่มีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนนุ และบริหารความเสีย่งของบริษัทดงันี ้

 สง่เสริมนโยบายการบริหารความเสีย่ง และสนบัสนนุเพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเสีย่งได้รับการปฏิบตัิทัว่ทัง้บริษัท 

 พิจารณานโยบาย กรอบ กลยทุธ์ และแผนงาน รวมถึงคูม่ือบริหารความเสีย่ง และน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือ การ
บริหารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

 รายงานความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
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8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
9. พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมตา่งๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
10. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตา่ง ๆ 
11. มีอ านาจอนมุตัิการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทนุอื่นๆ  การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนัการเงิน  การขออนมุตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การ

ก่อภาระผกูพนั/การอาวลั/การค า้ประกนั  การอนมุตัิแผนงาน/งบประมาณ/ซือ้สนิค้าและบริการเพื่อสง่เสริมการขาย การอนมุตัิซือ้สนิทรัพย์และการซอ่มแซมในวงเงินไม่เกิน 
10 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

12. ด าเนินการอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 


