
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย               
ความซือ่สตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซือ้ขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดําเนินการใดๆ                      
ท่ีกฎหมายกําหนด 

4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอ และกําหนดค่าตอบแทน 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตัง้ใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบตัิงาน 
7. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

8. ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 
9. กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบติังานอย่างมีจริยธรรม 
10. ทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อย              

ปีละ 1 ครัง้ 
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจําปี และครอบคลมุในเร่ืองสําคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพงึปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด และมีการเปิดเผย

อย่างเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ เสนอค่าตอบแทน
ของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณานโยบายของบริษัทเก่ียวกบัการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใชก่ารสอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั  



 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท  

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจําปี การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี  

9. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้ 
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 
      ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(6) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน  
(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (charter)  
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ  
      มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี เก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการ 
หรือ บคุคล ซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี  ้ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน  
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ี 
      เก่ียวข้องกบัธุรกิจ  
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํานัน้ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้ บริหาร หรือ
พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น  

12. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น หรือ
คําปรึกษาในกรณีจําเป็น  



 
 
 
 

13. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู 

และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททกุไตรมาส รวมทัง้เป็นช่องทางหนึง่ของบริษัทในการ
รับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู  

14. พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี  

15. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนีเ้ป็นประจําทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงหากมี
ความจําเป็น  

16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้นําและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของกรรมการ  กรรมการชดุย่อยและผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทในแต่ละปี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม  
2. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัและ/หรือนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัตามแต่กรณี 
3. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินโบนสัประจําปีตาม

ผลตวัชีว้ดัการปฏิบติังานและพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนประจําปี 
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆ                      

ท่ีเก่ียวข้อง 
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดเงินโบนัสประจําปี   การปรับขึน้เงินเดือนประจําปี และ

ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู
ซึง่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงักล่าว    

6. พิจารณาและอนมุติัการจ่ายเงินโบนสัประจําปีให้กบักรรมการของบริษัท 
7. รายงานนโยบายด้านคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ประเมินและกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท 

รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงักล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริหารระดบัสงูให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุปี 

9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทจดัทํานโยบายแผนการสืบทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงักลา่ว    

10. ทําหน้าท่ีดแูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
11. ว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านการพฒันาความเป็นผู้ นํา 

12. คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จง
ตอบคําถามใดๆ เก่ียวกบัคา่ตอบแทนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง                      

14. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจํา   รวมทัง้ประเด็นสําคัญต่างๆ                      
ท่ีคณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ 

15. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้ บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น  เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล                  
ท่ีเก่ียวข้อง 



 
 
 
 

16. ดําเนินการอ่ืนๆใดหรือตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกจิการ 
1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบริษัท 
2. กํากับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี

ของบริษัท ทกุๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา 
3. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชดุย่อยโดยพิจารณาบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และหรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. คณะกรรมการการพฒันาสู่ความย่ังยืน 
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีเพียงพอ ตลอดจนการใดๆท่ีเก่ียวข้องกับ                    

การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติั 
2. เสนอป ระ เด็ นสํ าคัญ ท่ี มี ผลก ระทบ ต่อบ ริ ษั ทอัน เก่ี ย ว เน่ื อ งกับ การพัฒ นาสู่ ค วามยั่ ง ยื น  เ พ่ื อ เสนอต่ อ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
3.  สอบทานผลการปฏิบติังานตามนโยบายและกลยทุธ์ด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 
4.  ให้คําปรึกษาและสนบัสนนุประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังานด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
5.  รายงานผลการดําเนินงานด้านการพฒันาสู่ความยัง่ยืนตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพฒันาสู่ความยัง่ยืน เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตั ิ

7.  การปฏิบติัอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. คณะกรรมการบริหาร 
1. กําหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน  แผนธุรกิจและงบประมาณประจําปีของบริษัทเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 
2. กํากบัและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินให้แก่

กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุเดือน 

3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ              
การบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอํานาจท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้ผู้ บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการในเร่ืองใด               
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนมุติัรายการของคณะกรรมการบริหาร
และหรือการมอบอํานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท และตามท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกํากบัดแูล  

5. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจํา                      
ทกุไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจําทุกปี ซึ่งอาจทําพร้อมกับ                     
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 



 
 
 
 

7. ดําเนินการอ่ืนๆ ใด หรือ ตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป 

  

 


