
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซือ้ขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการด าเนินการใดๆ                      
ที่กฎหมายก าหนด 

4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 
ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอ และก าหนดคา่ตอบแทน 
6. รับผิดชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตัง้ใจและความระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน 
7. ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล การบริหารจดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 
9. ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 
10. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าอย่างน้อย              

ปีละ 1 ครัง้ 
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีไว้ใน

รายงานประจ าปี และครอบคลมุในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนด  และมีการเปิดเผย

อยา่งเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความดีความชอบของหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี และให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนมุตัิการแต่งตัง้ เลือก
กลบัมาใหม ่เลกิจ้าง และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

5. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

6. พิจารณานโยบายของบริษัทเก่ียวกบัการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั  

7. พิจารณารายการที่ เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล  



9. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  การปฏิบัติงานของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี  

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น  
(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter)  
(8) รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  

11. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  เก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ 

หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

12. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่จ าเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อย
ปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท  ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน  
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัท  
 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านัน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น  

14. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือเชิญบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือค าแนะน า เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความจ าเป็น  

15. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

และพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส รวมทัง้เป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทใน
การรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมลูการกระท าผิดและการทจุริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู  



16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี  

17. พิจารณาสอบทานกฎบตัรนีเ้ป็นประจ าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิเปลี่ยนแปลงหากมี
ความจ าเป็น  

18. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก าหนดคา่ตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของกรรมการ  กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทในแตล่ะปี เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม  
2. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู  เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิและ/หรือน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามแตก่รณี 
3. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตาม

ผลตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจ าปี 
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆ                        

ที่เก่ียวข้อง 
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดเงินโบนัสประจ าปี  การปรับขึน้เงินเดือนประจ าปี และ

คา่ตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู
ซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงักลา่ว    

6. พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัประจ าปีให้กบักรรมการของบริษัท 
7. รายงานนโยบายด้านคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุล และวตัถปุระสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
8. ร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงักลา่ว และรายงานแผนการสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหารระดบัสงูให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุปี 

9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจดัท านโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูซึง่รายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดงักลา่ว    

10. ท าหน้าที่ดแูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านการพฒันาความเป็นผู้น า 

12. คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง
ตอบค าถามใดๆ เก่ียวกบัคา่ตอบแทนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เปลีย่นแปลง                      

14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า รวมทัง้ประเด็นส าคัญต่างๆ                            
ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ 

15. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น  เข้าร่วมประชุม  หรือให้ข้อมูล                  
ที่เก่ียวข้อง 

16. ด าเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอ านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป 

  



ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิจกำร 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
2. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัท ทกุๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา 
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยนื 
1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับ                    

การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
2. เสนอประเด็ นส าคัญ ที่ มี ผลกระทบต่ อบ ริษั ท  อัน เก่ี ยว เนื่ อ งกับการพัฒ นาสู่ค วามยั่ งยื น  เพื่ อ เสนอต่ อ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
3.  สอบทานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและกลยทุธ์ด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน เพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 
4.  ให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิงานด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
5.  รายงานผลการด าเนินงานด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิ 
7.  การปฏิบตัิอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ  และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
2. บริหารการด าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่ได้วางไว้ 

3. ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินให้แก่
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ 

5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

6. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทนุและจ าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการ
บริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

7. พิจารณาและให้ความเห็นตอ่เร่ืองที่ต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นเป็นผู้ด าเนินการไว้แล้ว 

8. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่หรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหารและ/
หรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนมุตัิรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 



หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

10. วา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

11. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้องตามที่จ าเป็น 

12. รายงานผลการปฏิบัติ งานที่ส าคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า                      
ทกุไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งอาจท าพร้อมกับ                     
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

14. ด าเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอ านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป 
 


