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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ย

ความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 
2. ก าหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบรษิัท และก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ 
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่ส  าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซือ้ขายทรพัยสิ์น ฯลฯ และการด าเนินการใดๆ ที่

กฎหมายก าหนด 
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

ประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 
5. ประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดค่าตอบแทน 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดว้ยความตัง้ใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบตัิงาน 
7. ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้รีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมทัง้ดแูลใหม้ี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบรหิารจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท 
9. ก ากบัดแูลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจรยิธรรม 
10. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ 
11. รายงานความรบัผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้น

รายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสี่ยง 
1. สอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีกฎหมายก าหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ  

2. พิจารณาคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี รวมถึงการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี พรอ้ม
ทั้งเสนอขออนุมัติการแต่งตัง้ เลือกกลับมาใหม่ เลิกจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทเพื่อ
เสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ รวมถึงพิจารณาตดัสินใจในกรณีที่ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีมีความเห็นไม่
ตรงกนัเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน หรือมีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี  

3. ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
4. พิจารณานโยบายของบรษิัทเก่ียวกบัการใชบ้รกิารอื่นที่มิใช่การสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

5. สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดี
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ความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม เพื่อสอบทานถึงขอ้จ ากัดในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

6. สอบทานและอนุมตัิกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งรวมถึง
งบประมาณและทรพัยากรดา้นการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ความรว่มมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี 

7. จดัใหม้ีการสอบทานคณุภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผูป้ระเมินอิสระจากภายนอกองคก์รอย่าง
นอ้ยทกุ 5 ปี (Independent Quality Assessment Review) 

8. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงของบรษิัทในภาพรวม โดยด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(ก)  กลั่ นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  (Enterprise Risk Management 

Framework) ที่ส  าคญัไดแ้ก่ นโยบาย  ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ 
(Tolerance)  รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk 
Management Committee) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

(ข)   กลั่นกรองและใหค้ าปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษิัทในการก ากับดแูลความเสี่ยงในภาพรวม ใหม้ีการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างเป็นอิสระ 

(ค)   ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน าความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ ์เพื่อใหบ้ริษัทพฒันา
ไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคลอ้งกัน  
รวมทัง้ใหพ้ิจารณาความเสี่ยงต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น  

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

10. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

11. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามนโยบายการใหข้อ้มูลการทุจริต การกระท าผิด และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 
และพิจารณาขอ้รอ้งเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบรษิัททกุไตรมาส อีกทัง้เป็นช่องทางหนึ่งของ
บริษัทในการรบัแจง้ขอ้รอ้งเรียนตามนโยบายการใหข้อ้มลูการทุจริต การกระท าผิด และการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มลู  รวมถึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อการจดัท าและปรบัปรุงแกไ้ขแนวปฏิบตัิการใหข้อ้มลูการทจุรติ 
การกระท าผิดและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 
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12. ก ากับดแูลนโยบายและมาตรการต่อตา้นการใหห้รือรบัสินบนและการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทได้
ปฏิบัติตามภาระหนา้ที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองของ
บริษัทเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในการเขา้สู่กระบวนการรบัรองของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชั่น
ของภาคเอกชนไทยแบบสมคัรใจ 

13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และประสิทธิผลของการบรหิารความเสี่ยง

โดยภาพรวมของบรษิัท 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงไดร้บัจากการปฏิบตัิ

หนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) 
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
14. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า

กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ บคุคล ซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทไดก้ระท าความผิดตามที่กฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง
รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และผูส้อบบญัชีทราบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอแนะที่
จ  าเป็นใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
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(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านั้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

16. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง มีอ านาจเชิญ
ใหฝ่้ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 

17. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขต อ านาจ หนา้ที่  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีอ านาจ
ว่าจา้งที่ปรกึษา หรือเชิญบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ เพื่อใหค้วามเห็น หรือค าแนะน า เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานตามความจ าเป็น 

18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ดว้ยตนเองทัง้ใน
ภาพรวมเป็นรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี 

19. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี ้เป็นประจ าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหากมีความจ าเป็น 

20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัความเสี่ยง 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน ของกรรมการ  กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทในแต่ละปี เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบรษิัทโดยรวม  
2. พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัประจ าปีใหก้บักรรมการของบรษิัท 
3. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิและ/หรือน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิตามแต่กรณี 
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัส

ประจ าปีตามผลตวัชีว้ดัการปฏิบตัิงานและพิจารณาปรบัเพิ่มเงินเดือนประจ าปี 
5. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฎิบัติต่างๆที่

เก่ียวขอ้ง 
6. พิจารณาและอนมุตัิผลการประเมินการปฏิบตัิงานเพื่อก าหนดเงินโบนสัประจ าปี การปรบัขึน้เงินเดือนประจ าปี และ

ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผูบ้ริหาร
ระดบัสงู    

7. รายงานหลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงคข์องนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี 

8. ร่วมกับประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท จดัท านโยบาย แผน ประเมินและก าหนดผูสื้บทอดต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นประจ าทกุปี    
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9. ร่วมกับประธานเจา้หน้าที่บริหารของบริษัทจัดท านโยบายแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารของบรษิัทรวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดงักล่าว 

10. ท าหนา้ที่ดแูลกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

11. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบรษิัท 

12. ก าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่
เหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ และ/หรือเสนอขออนุมตัิ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

13. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท รวมทัง้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการของบรษิัท ทกุๆ ปี เพื่อเสนอปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายตามความเหมาะสมใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

14. ว่าจา้งที่ปรกึษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในดา้นการพฒันาความเป็นผูน้  า 

15. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทและท าหนา้ที่ใหค้  าชีแ้จง
ตอบค าถามใดๆ เก่ียวกบัค่าตอบแทนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

16. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เปล่ียนแปลง                      

17. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส  าคัญใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคัญต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบรษิัทควรไดร้บัทราบ 

18. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลใดที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทมาใหค้วามเห็น  เขา้รว่มประชมุ หรือใหข้อ้มลู                  
ที่เก่ียวขอ้ง 

19. ด าเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอ านาจและความรบัผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายหนา้ที่ใหเ้ป็นคราวๆ 
ไป 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรพัฒนำสู่ควำมย่ังยืน 

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั                    
การพฒันาสู่ความยั่งยืน  เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

2. เสนอประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเ ก่ียวเนื่ องกับการพัฒนาสู่ความยั่ งยืน เพื่ อ เสนอต่อ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

3. สอบทานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและกลยุทธด์า้นการพฒันาสู่ความยั่งยืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว ้

4. ใหค้  าปรกึษาและสนบัสนนุประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอนัเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิงานดา้นการพฒันาสู่ความยั่งยืน 
5. รายงานผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
6. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิ 
7. ก ากบัดแูลปฏิบตัิงานตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน 

8. การปฏิบตัิอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 



หนา้ 6 จาก 6 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
1. ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสรา้งการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
2. บรหิารการด าเนินธุรกิจใดๆ ของบรษิัทใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ไดว้างไว้ 
3. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท และรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน

ใหแ้ก่กรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ 

5. พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

6. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทุนและจ าหน่ายทรพัยสิ์น การบริหารทรพัยากรบุคคล การเงินและการ
บริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ านาจที่ไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ตอ้งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชดุย่อยอื่นเป็นผูด้  าเนินการไวแ้ลว้ 

8. คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจช่วงใหผู้บ้ริหารหรือบุคคลใดบคุคลหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการในเรื่องใด               
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ้การอนุมตัิรายการของคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือการมอบอ านาจช่วงตอ้งไม่เป็นการอนุมตัิรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัท และตามที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทและหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

9. ว่าจา้งที่ปรกึษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 

10. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลใดที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุ หรือใหข้อ้มลู
ที่เก่ียวขอ้งตามที่จ าเป็น 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส  าคญัของคณะกรรมการบริหารใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบเป็นประจ าทุกไตร
มาสในวาระการรายงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งอาจท าพรอ้มกับ                     
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใตก้ารดแูลของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

13. ด าเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอ านาจและความรบัผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายหนา้ที่ใหเ้ป็นคราวๆ 
ไป 

 

 

 

 

 

 


