กฏบัตรคณะกรรมการชุดต่ างๆ ของบริษัท
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริ หารธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น และเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากรของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
แผนงาน งบประมาณ และการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพ
3. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลือ่ นให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตา ม
นโยบายที่กาหนดไว้
6. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ น การประชุมใหญ่สามัญ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ ้นปี ของบริ ษัทและจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็ น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัท และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
11. แต่งตังมอบหมายหรื
้
อแนะนาให้ คณะกรรมการต่างๆหรื อฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่ เห็นสมควร
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12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
13. จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษัทและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง
3. ทบทวนการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัท และกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการบริ หารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสีย่ งทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสีย่ งเพื่อจัดการความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
6. ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และการประเมินความเสีย่ ง
7. ประเมินความเสีย่ งและอนุมตั ิแผนจัดการความเสีย่ ง
8. รายงานความเสีย่ งและการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสีย่ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
9. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ ได้ รายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ โดย
ครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับการจัดการความเสีย่ งของบริ ษัท รวมทังให้
้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการ
ในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่ งในด้ านต่างๆ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สนิ มีอยูจ่ ริ ง
ประเมินการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรื อคุ้มค่าหรื อไม่
กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิ น แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริ หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้ อมูล รวมทังโครงสร้
้
างองค์กร
4. ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุน และบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทดังนี ้
 ส่งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง และสนับสนุนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการปฏิบตั ิทวั่ ทังบริ
้ ษัท
 พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคูม่ ือบริ หารความเสีย่ ง และนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือ การ
บริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
 รายงานความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญ และการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
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8.
9.
10.
11.

รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ
มีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้ ก้ ยู ืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การ
ก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค ้าประกัน การอนุมตั ิแผนงาน/งบประมาณ/ซื ้อสินค้ าและบริ การเพื่อส่งเสริ มการขาย การอนุมตั ิซื ้อสินทรัพย์ และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน
10 ล้ านบาทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
12. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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