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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการ มี 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั ิ หน้าที ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทีประชุม ผูถ้ ือหุน้ รวมทั6งการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กําหนดนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั6งกํากับควบคุ มดูแลให้ฝ่ ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริ ษทั ทุกปี
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี และการลงทุนของบริ ษทั
5. พิจารณาแต่งตั6งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการทีออกตามวาระ รวมทั6งพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ยต่ างๆ ที นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพือนําเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
6. พิจารณาแต่งตั6งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือดูแลระบบบริ หาร และระบบการควบคุมภายใน ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ทีกําหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
7. พิจารณาแต่งตั6งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุการบริ ษทั รวมทั6งพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หารที เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทํางบการเงิน ณ วันสิ6 นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั และลงลายมือชือเพือรับรองงบการเงินดังกล่าว เพือนําเสนอ
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาคัด เลื อ กและแต่ งตั6งผูส้ อบบัญ ชี และพิจารณาค่ าตอบแทนที เหมาะสมที เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ
10. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิ จของบริ ษ ทั ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั6งดูแลไม่ให้เกิดปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง
11. กํากับ ดู แลให้มี การบริ ห ารจัด การตามนโยบายกํากับ ดู แลกิ จการที ดี เพื อให้เชื อมันได้ว่าบริ ษ ัท ได้มี ค วามรับ ผิด ชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนเกียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
12. มีหน้าที ในการแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้าถึงการเข้าไปมี ส่วนได้เสี ยของตน หรื อบุคคลที เกี ยวข้องไม่วา่ โดยตรง หรื อ
โดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรื อการทําธุรกรรมใดๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ซึ งเป็ นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี การควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั6ง โยกย้า ย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือ ก เสนอแต่ งตั6ง และเลิ กจ้างผูส้ อบบัญ ชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อย
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั6ง
6. พิจารณารายการที เกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั6งนี6 เพือให้มนใจว่
ั า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษ ทั โดยต้อ งมี ข้อ มูล อย่างน้อ ย
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มี 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นประธาน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการชุดย่อยทีบริ ษทั จัดตั6งขึ6น รวมทั6งผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. กําหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิทีสําคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานทีดีอย่างสมําเสมอ
4. เสนอแนะข้อกําหนดทีเกียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิทีดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนืองและเหมาะสม
6. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี ยวกับ การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษ ัท พร้ อ มความเห็ น ในแนวปฏิ บ ัติ และ
ข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นประธาน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือ ก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอ
ต่อ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น เพื อพิจารณาอนุ ม ัติ ในกรณี ที ตําแหน่ ง ว่า งลงเนื องจาก
ครบวาระ และในกรณี อืนๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ผู ้บริ หารระดับ สู ง และเลขานุ การบริ ษ ัท ในกรณี ที มี ต ําแหน่ งว่ างลง เพื อนํ าเสนอต่ อ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท
เพือพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั6งกําหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ดย่อ ยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที บริ ห ารและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ให้เหมาะสมกับหน้าที ความรับ ผิด ชอบ
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กําหนดโบนัสและอัตราการขึ6นเงินเดือนประจําปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลันกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ของบริ ษทั
6. กลันกรองและตรวจสอบรายชือผูท้ ีจะได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการกับหน่วยงานทีเกียวข้อง ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ี ถูกขึ6นบัญชีด าํ
หรื อถอดถอนจากบัญชีรายชือทีหน่วยงานเหล่านี6จดั ทําขึ6น
7. ในกรณี ที มี ก ารเสนอชื อกรรมการที พ้น วาระกลับ เข้าดํารงตําแหน่ ง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
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