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เอกสารแนบ 2.  กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการอสิระ  
2. กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้งมปีระสบการณ์อย่างเพยีงพอในดา้นบญัชแีละการเงนิ และตดิตามการเปลีย่นแปลง

เกีย่วกบัการรายงานขอ้มลูทางการเงนิรวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ที่ก าหนดเกี่ยวกบัคุณสมบตัิและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจในการรกัษา
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนัแก่ผู้ถือหุ้น อกีทัง้เป็นการป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บรษิทัฯ และผูบ้รหิาร รวมถงึกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืบรษิทัอื่นทีม่ผีูบ้รหิารหรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่กลุ่มเดยีวกนั 

4. กรรมการแต่ละท่านตอ้งสนบัสนุนและสง่เสรมิคุณค่าใหเ้กดิแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
5. กรรมการทุกท่านตอ้งเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร 
6. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่าน สามารถร่วมกนัจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได ้  
7. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
8. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว อาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้ ทัง้นี้ 

กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ เวน้แต่จะไดร้บัมตเิหน็ชอบเป็นเอกฉันทจ์าก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เป็นอย่างยิง่
และการด ารงต าแหน่งเกนิวาระทีก่ าหนดมไิดท้ าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป 

9. หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ด าเนินการปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 
บทบาท หน้าท่ีความรบัผิดชอบ และการรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทาง

การเงนิ โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัท ารายงานขอ้มูลทาง
การเงนิรายไตรมาสและรายปี 
1.1 ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาระบบการรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศรวมถึงพจิารณาและให้ความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัของบริษัทฯ  และ
บรษิทัย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในและหน้าทีข่องการตรวจสอบภายในเพื่อให้
มัน่ใจในความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถงึหน้าทีข่องการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพจิารณาในประเดน็ดงัต่อไปนี้  
2.1 สอบทานกจิกรรมการด าเนินงานและการจดัโครงสรา้งองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใหห้น่วยงาน

ตรวจสอบภายในขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาผลงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมอีสิระในการด าเนินงาน  และไม่มี
การจ ากดัขอบเขตในการปฏบิตังิาน 

2.2 ประเมนิความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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2.3 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ ถอดถอน โอนยา้ย หรอืเลกิจา้งผูบ้รหิารระดบัสงูฝ่ายตรวจสอบภายใน  
2.4 พจิารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะทีน่ าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากบัดแูลการปฏบิตัิ

ตามขอ้เสนอแนะ  
2.5 สอบทานความเพยีงพอในการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ อกีทัง้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารจดัการความ

เสีย่งดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏบิตัิของหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งและสอดคล้องกบันโยบายภายในของ
บรษิทัฯ 

2.6 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2.7 พจิารณาและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ งบประมาณประจ าปี แผนอตัราก าลงั และแผนพฒันาความรูแ้ละทกัษะ
ของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมทัง้ด้านการเงนิ 
บญัช ีและการปฏบิตักิาร พรอ้มทัง้ตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผนงานต่างๆ เหล่านัน้  

3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า การด าเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้ และเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
รวมถงึพจิารณาต่อรองค่าสอบบญัชแีละด าเนินกจิกรรมหลกัดงัต่อไปนี้ 
4.1 สอบทานผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัช ีโดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพยีงพอของทรพัยากร 

ขอบเขตการปฏบิตังิาน และประสบการณ์ของผูช้่วยผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานตรวจสอบบญัชี
ของบรษิทัฯ 

4.2 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชภีายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและมไิด้
มกีารจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ 

4.3 ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทัในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอก 
4.4 พจิารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะทีเ่สนอโดยผูส้อบบญัชภีายนอกและก ากบัดแูลการปฏบิตัติาม

ขอ้เสนอแนะดงักล่าว  
4.5 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
5. พิจารณาการด าเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อให้มัน่ใจว่าไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ

พิจารณาด าเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจใน
ประสทิธภิาพของระบบการก ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถงึความสมเหตุสมผลของ
การด าเนินรายการเพื่อคงไวซ้ึง่ผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท าและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
6.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
6.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ  

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
6.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชภีายนอก บรษิัทฯ มนีโยบายในการรกัษาความเป็นอสิระ

ของผูส้อบบญัชภีายนอก โดยจ ากดัมใิหผู้ส้อบบญัชใีหบ้รกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสอบบญัชแีละงานบรกิาร
ดา้นภาษ ีและพจิารณาใหม้กีารประมลูผูส้อบบญัชใีหม่ทุก ๆ 4 รอบปีบญัช ี

6.5 ความเหน็ต่อรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
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6.6 จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร และ 
6.8 รายการอื่นที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานการผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นรายไตรมาส 
9. สอบทานขอ้สรุป และหลกัฐานการฉ้อโกงของพนักงานหรอืผูบ้รหิาร ซึง่ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย และ

น าเสนอรายงานทีไ่ดร้บัการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 
10. สอบทานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
11. สอบทานและประเมนิความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอขอ้ปรบัปรุงแก้ไขให้แก่

คณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
12. ด าเนินการใหม้กีระบวนการก ากบัดแูลรบัขอ้เสนอแนะและเรื่องรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่อบรษิทัฯ 
13. จดัจา้งบุคคลภายนอกเป็นการชัว่คราวหรอืตามความจ าเป็น เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมทีรพัยากรบุคคล

ทีเ่พยีงพอ หรอืมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอในการปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ
และตามเวลาทีก่ าหนด 

14. สอบทานการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า การปฏบิตังิานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั
ของบรษิทัฯ 
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คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั และไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  
2. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ประกอบด้วยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บรษิทั 
3. ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ไดร้บัการเลอืกตัง้จากคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และต้องเป็นกรรมการ

อสิระ 
4. ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
5. ต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการจะว่างลงเมื่อกรรมการก ากบัดแูลกจิการลาออก / หมดวาระ / ถูกถอดถอน หรอื

ขาดคุณสมบตัใินการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
6. ในกรณีทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการคนใดกต็ามประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ใหก้รรมการ

ก ากบัดูแลกจิการคนดงักล่าวแจง้แก่คณะกรรมการบรษิทั เป็นลายลกัษณ์อกัษรพรอ้มเหตุผล โดยใหแ้จง้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดอืน 

7. คณะกรรมการบรษิทั จะต้องแต่งตัง้กรรมการก ากบัดูแลกจิการมาแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายใน 1 เดอืน / โดยเรว็
ทีส่ดุ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่เกนิ 2 เดอืน  

8. กรรมการก ากบัดูแลกจิการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีห่มดวาระอาจไดร้บั
การเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการต่อไปอกีวาระได ้ 

 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ตลอดจนติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏบิตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบจรยิธรรม คณะกรรมการก ากบัดูแล
กจิการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 
1. พจิารณาและทบทวนความเหมาะสมและเพยีงพอของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บรษิทัฯ  และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการอย่างสม ่าเสมอ 
2. ตดิตามและก ากบัดแูลใหก้รรมการและพนกังานปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของ

บรษิัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด และจดัให้มรีะบบที่บรษิัทฯ สามารถรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

3. จดัให้มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะและ
รายบุคคล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมนิผลและติดตามการ
ปรบัปรุงตามผลการประเมนิดงักล่าว 

4. ทบทวนและเสนอแนะการแก้ไขขอบเขต หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5. รายงานการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละครัง้ 
6. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

สามารถปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
6.1 เชญิผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จง หรอืส่งมอบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตข้อบเขตอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
6.2 ว่าจา้งทีป่รกึษาหรอืใชจ้่ายเงนิในลกัษณะอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน โดยทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 
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7. ดแูลใหม้นีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ 
 
การรายงาน 
1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการสามารถปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกฎบตัรเมื่อใดกไ็ดต้ามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากฎ

บัตรฉบับนี้มีความทนัต่อเหตุการณ์ และสามารถรองรบัความต้องการของบริษัทฯ ได้อย่าง เพียงพอ     การ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขใดๆ ทัง้หมดในกฎบตัรจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

2. คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อจ าเป็น 
3. ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ (หรอืกรรมการก ากบัดูแลกจิการคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ประธานกรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการไม่อยู่ในทีป่ระชุม) ต้องเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ และเตรยีมตอบขอ้
ซกัถามต่างๆ  จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีอ านาจในการเรียกพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับให้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือส่งรายงานหรือเอกสารต่อ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตามทีร่อ้งขอ 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมอี านาจในการจ้างบรกิารของที่ปรกึษาภายนอกเพื่อช่วยในการปฏบิตัิงานของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการตามความเหมาะสม โดยที่บรษิัทฯ เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ จากการจ้าง
บรกิารดงักล่าว 

6. คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามขีอ้มลูดงัต่อไปนี้เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
6.1 รายชื่อของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
6.2 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ 
6.3 จ านวนครัง้ในการเขา้ประชุมของกรรมการก ากบัดแูลกจิการแต่ละคน 
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คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. สมาชกิคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารของแต่ละสายธุรกจิ และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ 
2. กรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิทัง้
ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เพื่อมุ่งสรา้งคุณค่าที่ยัง่ยนืใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

2. พจิารณาและอนุมตังิบประมาณทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมดา้นการพฒันาความยัง่ยนืภายในวงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท 
(สองลา้นบาทถว้น) นอกเหนือจากนัน้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3. ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
4. ก ากบั ดูแล ทบทวนการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนือย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  และผลกัดนัให้น าไปสู่การ

ปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยัง่ยืนกับหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก 

5. ใหค้ าปรกึษา ส่งเสรมิ สนับสนุนทรพัยากรและบุคลากรทีเ่หมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินกลยุทธก์ารพฒันาอย่างยัง่ยนื
เกดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 
การรายงาน 

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื จะตอ้งรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทั โดยสม ่าเสมอ และ
จดัท ารายงานการท าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมาต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอยีดดงันี้ 
1.  จ านวนครัง้ในการประชุม 
2.  จ านวนครัง้ทีก่รรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม และ 
3.  ผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทั  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร และมกีรรมการอสิระเป็นจ านวน 2/3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  
3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับการเลือกตัง้จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
4. ก าหนดใหห้วัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคลท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เมื่อมีการพิจารณาและอนุมตัินโยบายของบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เมื่อ
มีการพิจารณาและอนุมตัิการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สามารถแต่งตัง้พนกังานคนอื่นเป็นเลขานุการไดใ้นกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเหน็สมควร
ว่าบุคคลดงักล่าวเหมาะสมมากกว่า 

5. ต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะว่างลงเมื่อกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนลาออก / 
หมดวาระ / ถูกถอดถอน หรอืขาดคุณสมบตัใินการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 

6. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนใดก็ตามประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนดังกล่าวแจ้งแก่คณะกรมการบริษัทเป็น  
ลายลกัษณ์อกัษร โดยใหแ้จง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน 

7. คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมาแทนต าแหน่งทีว่่างลงภายใน 1 เดอืน 
/ โดยเรว็ทีส่ดุ และไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่เกนิ 2 เดอืน 

8. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนทีห่มดวาระอาจไดร้บัการเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ใหก้ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนต่อไปอกีวาระได ้

 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. พจิารณากระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกและก าหนดคุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

โดยให้สอดคล้องกบัโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว ้

2. สอบทานและแสดงความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผูท้ีถู่กเสนอชื่อ (โดยคณะกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้ 
หรอืผูอ้ื่น) ส าหรบัการแต่งตัง้แก่คณะกรรมการบรษิทั โดยจะพจิารณาประวตั ิอายุ ความรู ้ประสบการณ์ ศกัยภาพ 
จ านวนต าแหน่งทีเ่คยท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการในอดตี และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ก าหนดรายชื่อและแสดงความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัส าหรบักรรมการทีจ่ะหมดวาระและเพื่อทีจ่ะเสนอชื่อ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในแต่ละปี โดยพจิารณาจากการท าคุณประโยชน์
และการปฏบิตัิหน้าที ่(เช่น การเขา้ร่วม การเตรยีมพร้อม การมสี่วนร่วมและความจรงิใจ) รวมถึงส าหรบัผูท้ี่เป็น
กรรมการอสิระดว้ย 

4. มกีารประเมนิว่ากรรมการมคีวามเป็นอสิระ หรอืกรรมการอสิระที่แต่งตัง้ใหม่นัน้มคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไวห้รอืไม่ 
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5. ส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะต้องมัน่ใจว่ามี
การจดัตรยีมขอ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัผูถ้อืหุน้เพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

6. ก าหนดและเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยทีว่่างอยู่ 

7. สอบทานบุคคลทุกคนทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่งเป็นประธานของบรษิทัฯ หรอืกรรมการผูจ้ดัการ 
8. เสนอแนะนโยบายการคดัเลือกประธานกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท พฒันาแผนการสบืทอดต าแหน่งให้

สอดคล้องกบันโยบายดงักล่าว และสอบทานแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารทีน่ าเสนอโดยผูบ้รหิารทุกปี 

9. สอบทาน (และเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัในภายหลงั) ในเรื่องโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบและ 
ขดีความสามารถหลกัของคณะกรรมการบรษิทั โดยพจิารณาถงึความสมดุลระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารและ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และระหว่างกรรมการอสิระและทีไ่ม่เป็นอสิระ โดยค านึงถงึหลกัการก ากบัดแูลกจิการอยู่เสมอ 

10. จดัหาใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการบรษิทั หรอืใน
สดัสว่นและหลกัเกณฑข์ัน้ต ่าอื่นตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

11. เสนอวตัถุประสงค์ของเกณฑ์การปฏิบตัิงาน (ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทยีบกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนักบั 
บรษิทัฯ) เพื่อประเมนิประสทิธผิลของคณะกรรมการบรษิทัแบบรายคณะ เมื่อเกณฑก์ารปฏบิตังิานไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ หา้มมใิหเ้ปลีย่นแปลงโดยไม่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน ภายหลงั
การหารือร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัทจะด าเนินการตามผล
ประเมนิการด าเนินงาน และเมื่อเหน็สมควร จะเสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการทีล่าออกไป 

12. สนับสนุนให้มีช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อเสนอชื่อกรรมการที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ 
บรษิทัฯ 

13. เสนอแนะและน าเสนอขอบเขตค่าตอบแทนเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดแพก็เกจค่าตอบแทน 
รวมถงึโบนสัรายปี / พเิศษ ค่าเบีย้ และค่าตอบแทนในลกัษณะอื่นใดส าหรบั 
13.1  กรรมการบรษิทัซึง่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในล าดบัต่อไป 

 13.2  กรรมการของคณะกรรมการพเิศษทีจ่ดัตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 
14. เสนอแนะและน าเสนอขอบเขตค่าตอบแทนเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดแพก็เกจค่าตอบแทน 

รวมถงึโบนสัรายปี / พเิศษ เงนิเดอืน และค่าตอบแทนในลกัษณะอื่นใดส าหรบั 
14.1 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

     14.2 คณะผู้บริหาร ซึ่งมีระดับต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(รายละเอยีดในโครงสรา้งองคก์ร) 

15. จดัท าแบบประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเกี่ยวกบับุคคล
ดงัต่อไปนี้ 

 15.1 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 15.2 คณะผูบ้รหิาร ซึง่มรีะดบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที่ 
16. พจิารณางบค่าตอบแทนรายปีของบรษิทัฯ และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใินขัน้สดุทา้ย 
17. ตดิตามและประเมนิค่าตอบแทนส ากรบักรรมการและผูบ้รหิารอย่างต่อเน่ือง โดยพจิารณาจากปัจจยัดงัต่อไปนี้ และ
รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในครัง้ถดัไป 
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 17.1 ระดบัค่าตอบแทนตอ้งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะดงึดดู รกัษาและกระตุน้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารด าเนินธุรกจิ        
           ของบรษิทัฯ ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
     17.2 ค่าจา้งและเงื่อนไขการจา้งงานสามารถแขง่ขนักบัอุตสาหกรรมและบรษิทัทีใ่กลเ้คยีงกนัได้ 
 
การรายงาน 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกฎบตัรเมื่อใดกต็ามทีเ่หน็สมควร เพื่อให้

มัน่ใจว่ากฎบตัรมคีวามทนัต่อเหตุการณ์ และเพยีงพอต่อการสนับสนุนความตอ้งการของบรษิทัฯ การเปลีย่นแปลง
แกไ้ขใดๆ ในกฎบตัรนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และ
เมื่อจ าเป็น 

3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (หรอืกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอกีท่านหนึ่ง ใน
กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุม) ต้องเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปีของบรษิทัฯ และเตรยีมตอบค าถามใดๆ  จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอี านาจในการเรียกพนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบัให้เขา้ร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อแสดงความคดิเหน็ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืส่งรายงานหรอื
เอกสารต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามทีร่อ้งขอ 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอี านาจในการจ้างบริการของที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยในการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม โดยทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆ จากการจา้งบรกิารดงักล่าว 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
7. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามขีอ้มูลดงัต่อไปนี้เปิดเผยในรายงาน

ประจ าปีของบรษิทัฯ 
7.1 รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.2 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ 
7.3 จ านวนครัง้ในการเขา้ประชุมของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคน 
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คณะกรรมการการลงทุน 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คน โดยแต่งตัง้จากกรรมการและผู้บริหารของ 
  บรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 
 จากคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ 2 คนผูซ้ึง่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัโครงการการ  

ลงทุนทีน่ าเสนอ ประธานกรรมบรษิทัจะก าหนดกรรมการทีเ่หมาะสมกบัโครงการ
แต่ละโครงการ และแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัในล าดบัต่อไป 

 จากผูบ้รหิาร   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ   
      และหวัหน้าฝ่ายกลยุทธ ์
 เลขานุการ   เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะกรรมการการลงทุน 
2. ประธานกรรมการบรษิทัจะก าหนดและแต่งตัง้ประธานกรรมการการลงทุนในแต่ละโครงการการลงทุน 
3. คณะกรรมการการลงทุนจดัตัง้ขึน้เพื่อพจิารณาโครงการการลงทุนจ าเพาะเพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
 ทัง้นี้ วาระการด ารงต าแหน่งจะสิน้สุดลงเมื่อโครงการไม่ได้ด าเนินการต่อหรอืได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
 บรษิทั กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการอื่นไดห้ลายคณะ 
 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. สอบทานและประเมนิขอ้เสนอการลงทุนเพื่อขอการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อเลง็เหน็ว่าการลงทุนนัน้จะ

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  
2. ตดิตามโครงการการลงทุนทีน่ าเสนอในทุกๆ ดา้น 
3. จดัเตรยีมคู่มอืส าหรบัผู้บรหิารในการวเิคราะห์และวางโครงสร้างโครงการการลงทุนที่น าเสนอก่อนน าส่งเพื่อขอ

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
 
การรายงาน  
1.  คณะกรรมการการลงทุนตอ้งรายงานความคบืหน้าต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อจ าเป็น 
2.  ประธานกรรมการการลงทุน (หรอืกรรมการการลงทุนอกีท่านหนึ่ง ในกรณีทีป่ระธานกรรมการการลงทุนไม่อยู่ใน
 ทีป่ระชุม) ตอ้งเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ และเตรยีมตอบค าถามใดๆ จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
 ร่วมประชุม 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งประกอบไปดว้ยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คนทีม่าจากคณะกรรมการและ 

คณะผูบ้รหิารดงัต่อไปนี้ 
 จากคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ 2 คน 
 จากคณะผูบ้รหิาร  ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
 เลขานุการ   ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

     ความเสีย่ง 
3. ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
4. กรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดกต็ามทีป่ระสงคจ์ะออกก่อนหมดวาระหรอืลาออกจากคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง ใหแ้จง้แก่คณะกรรมการบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหแ้จง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดอืน 
5. ต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งจะว่างลงเมื่อกรรมการบรหิารความเสีย่งลาออก / หมดวาระ / ถูกถอดถอน หรอื

ขาดคุณสมบตัใินการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
6. คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่งมาแทนต าแหน่งทีว่่างลงภายใน 1 เดอืน และไม่ว่าใน

กรณีใดๆ จะตอ้งไม่เกนิ 2 เดอืน 
7. กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งทีห่มดวาระอาจไดร้บั

การเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อไปอกีวาระได้ตราบเท่าทีย่งัคงด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารอยู่ 

 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. ทบทวนประสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่งองค์กรภายในกลุ่มบรษิทั และตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ามกีารระบุ

ปัจจยัเสีย่งหลกัและมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึมกีารวางหลกัเกณฑแ์ละการแกไ้ขปรบัปรุง
นโยบายของกลุ่มบรษิทัในภายหลงั 

2. ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของการควบคุมดา้นการบรหิาร ดา้นการปฏบิตักิารและดา้นการควบคุมบญัชี
ทีก่ลุ่มบรษิทัน าไปใช ้

3. ทบทวนปัจจยัเสีย่งหลกัทีม่อียู่และทีอ่าจเกดิขึน้ 
4. ตดิตามการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่งและแผนการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
5. ทบทวนกระบวนการวางแผนส ารองฉุกเฉินดา้นธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทั และตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ามกีารระบุปัจจยั

เสีย่งหลกัและมกีระบวนการวางแผนส ารองฉุกเฉินทีเ่หมาะสม 
6. ร่วมมอืกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ โดยใหข้อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งและการควบคุมภายในทีอ่าจจะ

กระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
7. ก าหนดและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาส าคญัทีเ่กดิจากกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
8. สง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่งภายในกลุ่มบรษิทั 
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การรายงาน 
1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งสง่รายงานการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นราย

ไตรมาส รวมถงึจดัท ารายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่อ้งขอ 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขอ้มูลดงัต่อไปนี้เปิดเผยในรายงานประจ าปีของ  

บรษิทัฯ  
 2.1  รายชื่อของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 2.2  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 2.3  จ านวนครัง้ทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ประธาน

กรรมการบรหิารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม) ต้องเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ และ
เตรยีมตอบขอ้ซกัถามเรื่องการบรหิารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหาร 
 
องคป์ระกอบ คณุสมบติั และวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชกิซึ่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

แต่งตัง้กรรมการบริหารและอาจแต่งตัง้บุคคล หรือบุคคลอื่นๆ ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ
บุคคลภายนอกให้เป็นกรรมการบริหารหรือ เข้าด ารงต าแหน่งแทนเมื่อต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง 
คณะกรรมการบรษิทัอาจถอดถอนกรรมการบรหิารเมื่อใดกไ็ด ้

2. ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบรหิารโดยต าแหน่ง 
3. ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรหิาร เวน้แต่คณะกรรมการบรหิารจะมอบหมายเป็น

อย่างอื่น 
4. กรรมการบรหิารแต่ละคนมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั 
 
บทบาท และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1. ในระหว่างก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถัดไป  ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ความเหน็ของประธานกรรมการบรษิัทในเรื่องต่างๆ ที่เป็นอ านาจหรอือาจเป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
บรษิัท โดยเป็นเรื่องที่ไม่อาจเลื่อนออกไปจนกว่าจะถงึการประชุมคณะกรรมการบรษิัทคราวต่อไปตามทีก่ าหนด  
แต่ในขอบเขตที่กฎหมายหา้มไว้โดยไม่ใช่อ านาจหรอือ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องเกีย่วกบั   
(ก) อนุมตั ิรบัรอง หรอืเสนอแนะต่อผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน หรอืเรื่องใดๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนดใหน้ าเสนอต่อผูถ้อืหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิหรอื (ข) การรบัรอง แกไ้ข หรอืยกเลกิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ (ค) ประกาศจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดหรอืเป็น
หุน้ (ง) แกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอน หรอืด าเนินการอนัไม่สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

2. พจิารณาแผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  
3. พจิารณาและอนุมตัิเรื่องส าคญั ได้แก่ การได้มาหรอืเงนิลงทุน การลงทุนในหลกัทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัย ์การ

กระจายการลงทุน การขอเงนิทุน การขอยมื และรายจ่ายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเงนิและการลงทุนของบรษิทัฯ 
รวมถึงสอดคล้องกบันโยบายและหลกัปฏบิตัิการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารมอี านาจในการทบทวน
และอนุมติการลงทุนและการกระจายการลงทุนในวงเงนิไม่เกนิ 1.5 พนัล้านบาท การลงทุนหรอืการกระจายการ
ลงทุนใดๆ ทีเ่กนิขอบเขตอ านาจจะตอ้งเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ  
อ านาจของคณะกรรมการบรหิารนอกเหนือจากขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
3.1 การอนุมตัติน้ทุนและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยทีส่ าคญั 
3.2 การอนุมตัริายจ่ายฝ่ายทุนทีป่รากฏในงบประมาณประจ าปี 
3.3 ตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนทีช่ ารุด เสยีหาย ไม่สามารถใชง้านได ้ลา้สมยั หรอืเสื่อมคุณภาพ ตามมูลค่า

ทางบญัช ี
4. พจิารณาผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิทัฯ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 
5. พจิารณากลยุทธท์างการเงนิและการลงทุนโดยรวมของบรษิทัฯ  
6. พจิารณาเรื่องส าคญัอื่นๆ ไดแ้ก่ ธุรกจิใหม่ นโยบายการบญัช ีและการเขา้สู่กระบวนพจิารณาคดทีางกฎหมายเพื่อ

ฟ้องรอ้ง หรอืแกต่้างใหก้บับรษิทัฯ   
7. พจิารณาก าหนดระดบัการก ากบัดูแลที่เหมาะสมภายในกลุ่มบรษิทั คณะกรรมการบรหิารคดัเลอืกและพจิารณา

อนุมตัเิกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้หมด คณะกรรมการบรหิารอนุมตักิารเสนอชื่อผูบ้รหิาร
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ต าแหน่งส าคญัของบรษิทัย่อยทีส่ าคญัทัง้หมด รวมถงึต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และประธานฝ่ายปฏบิตักิาร  

8. พจิารณากลัน่กรองเรื่องต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
9. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจในการขอค าปรกึษาและความช่วยเหลอืจากทีป่รกึษาทัง้ภายในและภายนอก ในดา้น

กฎหมาย ดา้นบญัช ีหรอืดา้นอื่นๆ   

10. คณะกรรมการบรหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทและต้องรายงานการปฏิบตัิหน้าที ่(ถ้าม)ี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 

11. ทบทวนและประเมนิความเหมาะสมเพยีงพอของกฎบตัรฉบบันี้เป็นครัง้คราว และเสนอแนะให้มกีารแก้ไขต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

12. ทบทวนผลการด าเนินงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
13. พจิารณาเรื่องต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
14. ความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

14.1  ขอค าปรกึษาจากคณะกรรมการตรวจสอบในการขออนุมตันิโยบายทางบญัชแีละระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
14.2  ขอค าปรกึษาจากคณะกรรมการตรวจสอบในการขออนุมตักิารแต่งตัง้ ถอดถอน การเลกิจา้ง และค่าตอบแท 

 ของผูบ้รหิารระดบัสงูของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
14.3  ขอค าปรกึษาจากคณะกรรมการตรวจสอบในการขออนุมตัคิ่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในสว่นทีไ่ม่รวมอยู่ในงบประมาณ 
14.4  รบัทราบรายงานการตรวจสอบภายในที่เกีย่วกบัมาตรการป้องกนัและการตรวจสอบรวมถงึเสนอแนะแนว  

 ทางแก้ไข  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทนัท ีและรายงานให้ 
 คณะกรรมการบรหิารทราบในล าดบัถดัไปหรอืทนัท ีเกีย่วกบัความเสยีหาย หรอืการสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้อนั 
 สง่ผลกระทบต่อบรษิทัอย่างรุนแรง   

 
การรายงาน  
1. คณะกรรมการบรหิารสามารถปรบัปรุงหรอืแก้ไขเนื้อหาบางส่วนในกฎบตัรเมื่อใดกไ็ด้ตามที่เหน็สมควร เพื่อให้

มัน่ใจว่ากฎบตัรดงักล่าวทนัต่อเหตุการณ์ และสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด และ/หรอืตามมตกิารประชุมผูถ้อืหุน้  การเปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎบตัรนี้ทัง้หมดจะต้องไดร้บัการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

2. หลังจากการประชุม ประธานคณะกรรมการบริหารจะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งที่ตรวจพบ  ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 
 


