
 

                                                                           

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยทำหน้าท่ีศึกษา

กลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการยึดม่ันในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นเคร่ืองมือ

สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรท่ีดี เพ่ือให้ความม่ันใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการของ

องค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี 

4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือ

ตรวจสอบอย่างเพียงพอท่ีจะทำหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ

ภายใน (The Chief Audit Executive) ของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและเพียงพอ  

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเส่ียง 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา รายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและจำหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเร่ืองข้อบกพร่องสำคัญท่ีตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ 

6) มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและมี

อำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของ

บริษัทฯ 

7) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน 

และเสนอถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง

น้อยปีละหน่ึงคร้ัง  

9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และ

เกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

10)  ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11)  พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน    

(The Chief Audit Executive) รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 



 

                                                                           

12)  สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการ 

บริหารความเส่ียง 

13)  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  

• รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

• การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

14)  สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  

15)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหนง่ 
1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมท้ังการแต่งตั้งเพ่ิมและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ 

2) กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 

•  ครบกำหนดตามวาระ 

•  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

•  ลาออก 

•  ตาย 

•  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับน้ีหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาอออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

5) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียัง

เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 



 

                                                                           

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่า

กึ่งหน่ึง ท้ังน้ี ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน

บุคคล 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  

3) ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
1) กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ท่ีจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ/่ผู้จัดการใหญ่  

2) ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 

ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

3) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ ่ 

4) พิจารณ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณ ะกรรมการบริษัท เพ่ื อ เห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือ หุ้นเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 

5) พิจารณ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ /ผู้ จัดการใหญ่  ต่อ ท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริษัทเพ่ือ 

พิจารณาอนุมัติ 

6) ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปีและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

7) ปฏิบัติตามหน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) ในกรณีท่ีกรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือกรรมการบริษัท ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนแทน 

 

 



 

                                                                           

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กร 
1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงอย่างน้อย 1 คนต้องเป็น

กรรมการอิสระ ท้ังน้ี ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเส่ียง  

2) บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3) ให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กร 

2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับขององค์กร 

4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
1) กรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2) กรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ งต่อไปได้อีกวาระหน่ึงตาม 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) ในกรณี ท่ีกรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรและ/หรือกรรมการบริษัทให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรง

ตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองค์กรซ่ึงตนแทน 

 



 

                                                                           

4. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 
1) คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ท้ังน้ี ต้องมี

กรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติกันตาม

มาตรฐานสากล 

2) ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3) ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
 ด้านบรรษัทภิบาล 

1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) กำกับดูแลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกบัดูแลกจิการท่ีด ี

3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

5) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ด้านความยั่งยืน 

1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืนแก่คณะกรรมการบริษัท 

2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน 

3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

4) มอบนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ 

5) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
1)  กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2)  กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3)  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และ/หรือกรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรง

ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซ่ึงตนแทน  
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