โครงสร้ างการจัด การของบริ ษ ัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 5 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งมีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ดังนี้
ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริ หารธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุน้ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุค ลากร
ของบริ ษทั รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส
น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลื่อนให้บริ ษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. กากับ ดูแ ลให้ค ณะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หาร ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
6. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ้นปี ของ
บริ ษทั และจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ น 2
แบบ คือการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อ
นาผลการประเมินมาพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษทั
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดต่าง
ๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อ
เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
11. แต่งตั้งมอบหมายหรื อแนะนาให้คณะกรรมการต่าง ๆ หรื อฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งที่ เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี
13. จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษทั และการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานใน
รอบปี ที่ผา่ นมาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นประจาทุกปี

15. กากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมทุก 3 เดือน โดยกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทั้งนี้ เรื่ องใดที่ กรรมการมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องนั้น และจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
บทบำทหน้ ำทีข่ องประธำนกรรมกำร
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนกากับให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย

ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงาน
ทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
3. พิจารณาคัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุ คคลที่ มีความเป็ นอิ สระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการ
ความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุ งระบบงาน เพื่อลดความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยูจ่ ริ ง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ว่าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อคุม้ ค่าหรื อไม่
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ค วามเห็ น ชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิ จ ารณาผลการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึ กษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
13. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
1. กาหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. คัดเลื อกบุ คคลที่ สมควรได้รั บการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการใหม่ รวมถึ ง สรรหาประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและสรุ ปผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
6. จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ อย่างเป็ นธรรมและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. ประเมินผลทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อกาหนด
ค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
9. พิ จ ารณางบประมาณการขึ้ นค่ า จ้า ง การเปลี่ ย นแปลงค่ า จ้า งและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร รวมทั้งฝ่ ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
10. พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงแนวโน้ม ในเรื่ อ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร รวมทั้งฝ่ ายจัดการโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่มีการประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน
11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
12. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยง
3. ทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ ยงเพื่อจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ ยง
6. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทุกระดับในองค์กร
7. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ ยง
8. ประเมินความเสี่ ยงและอนุมตั ิแผนจัดการความเสี่ ยง
9. รายงานความเสี่ ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบอย่างสม่าเสมอ
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเสนอ
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
11. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมายทางการเงิ น แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และ อานาจการ
บริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริ หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้าง
องค์กร
4. ให้แนวนโยบายคาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การในการตัดสิ นใจ
ประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุน และบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ดังนี้
- ส่งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และสนับสนุนเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการ
ปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุท ธ์ และแผนงาน รวมถึ งคู่มือบริ หารความเสี่ ยง และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
- รายงานความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ และการจัดการความเสี่ ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาไปสู่การดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
8. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
9. พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
10. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร การให้กูย้ ืมหรื อลงทุนอื่น ๆ การกูย้ ืมเงิ นหรื อขอวงเงินจากสถาบัน
การเงิน การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ าประกัน การอนุมตั ิ
แผนงาน/ งบประมาณ/ซื้ อสิ นค้าและบริ การเพื่อส่ งเสริ มการขาย การอนุ มตั ิซ้ื อสิ นทรัพย์และการซ่ อมแซมใน
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้อานาจไว้
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเสนอขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
13. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนในกรณี ดงั กล่าว รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นใน
การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั และ /หรื อ บริ ษทั ย่อย เพื่อให้
สอดคล้อ งกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ส านัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

