
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ดงัน้ี 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ และเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันาบุคลากร
ของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงาน งบประมาณ และการใชท้รัพยากรของบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส 
น่าเช่ือถือ  รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีขบัเคล่ือนใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
5. ก ากบัดูแลให้คณะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร  ด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 
6. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีส้ินปีของ

บริษทัและจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือมีความจ าเป็น 
7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบติังานเป็น 2 

แบบ คือการประเมินการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อ
น าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพ่ือ
เสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงท่ี เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษทัและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใน
รอบปีท่ีผา่นมาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประจ าทุกปี 
 



15. ก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

บริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทุก 3 เดือน โดยก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทั้งปี และอาจมี
การประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น และจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

บทบำทหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำร 
ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนก ากบัใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี รวมถึงการ
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก เพื่อใหไ้ดร้ายงาน

ทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบติังานตามนโยบาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 
3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากบั ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัการจดัการ
ความเส่ียงของบริษทั รวมทั้งใหค้  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิ์นและทดสอบวา่ทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใชท้รัพยากรของบริษทัวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือคุม้ค่าหรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
10. จดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือใหค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนและก าหนดค่าตอบแทนผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
13. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ัดการ 

เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการทดแทน เพ่ือให้มีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามกฎหมายระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง และก าหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
4. เสนอแนะวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผล

การประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองโครงสร้าง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ง

แนวปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
6. จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพื่อเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ อยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
8. ประเมินผลทางปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือก าหนด

ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
9. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจ้าง การเปล่ียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจดัการเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
10. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีการประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั 
11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
12. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. พิจารณาอนุมติันโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ ์แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเส่ียง 
2. ติดตามดูแลการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง 
3. ทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนไป 
4. จดัระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภท และมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้
5. ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดเพ่ือน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
6. สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
7. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและการประเมินความเส่ียง 
8. ประเมินความเส่ียงและอนุมติัแผนจดัการความเส่ียง 
9. รายงานความเส่ียงและการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอ

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
      11.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบุคลากร และ อ านาจการ

บริหารต่าง ๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบการเงิน และ ระบบขอ้มูล รวมทั้งโครงสร้าง

องคก์ร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการในการตดัสินใจ

ประเด็นท่ีมีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนุน และบริหารความเส่ียงของบริษทัดงัน้ี 
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และสนบัสนุนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บการ

ปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทั 
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมติั 
- ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ ์และแผนงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
- รายงานความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั และการจดัการความเส่ียงดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
9. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนุมติัและด าเนินการ 
10. ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ 
11. มีอ านาจอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร การให้กูย้ืมหรือลงทุนอ่ืน ๆ  การกูย้ืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนั

การเงิน  การขออนุมติัเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ่้าย  การก่อภาระผูกพนั/การอาวลั/การค ้าประกนั  การอนุมติั
แผนงาน/  งบประมาณ/ซ้ือสินคา้และบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย การอนุมติัซ้ือสินทรัพยแ์ละการซ่อมแซมใน
วงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัใหอ้ านาจไว ้ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

13. ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย หรือการ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนในกรณีดงักล่าว รวมทั้งรายการท่ีก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ /หรือ บริษทัย่อย เพ่ือให้
สอดคล้องกับขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 


