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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่หลกัในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรโ์ดยรวมของกลุ่มบริษัท รวมทัง้ดูแลการบริหาร
จดัการธุรกิจของกลุม่บริษัท อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหนา้ที่ท่ีไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการบริษัท 
ยงัมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

1. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิท มีการบรหิารจดัการท่ีดี เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกัการส าคญั 4 ประการ ดงันี  ้
 

1.1   ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 
1.2   ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 
1.3   ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท  รวมทัง้มติของคณะกรรมการบริษัท  

และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  
1.4   ปฏิบตัิตามหลกัการเปิดเผยขอ้มลู โดยเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

(Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัท เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหก้บับรษัิท  ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และทบทวนให้มีความ

สอดคลอ้งกบัการปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

4. ก ากบัดแูลและอนมุตัิการรเิริม่การด าเนินงานหลกัของบรษัิท  งบประมาณประจ าปี การลงทนุท่ีส  าคญั และการตดัสนิใจ

ดา้นเงินทนุ 

5. ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม

และจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว  ้

6. ก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

7. ก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

8. ก ากบัดแูลใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ลกัษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนสนบัสนนุใหไ้ดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะ และความรูส้  าหรบัการปฏิบตั ิหนา้ที่          

อย่างสม ่าเสมอ 

9. ก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม 

10. ดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจที่เหมาะสม 
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11. ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้

หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

12. ดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ 

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธข์องกิจการ 

13. จัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ     

ของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน    

การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

14. ก ากับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

15. ดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหวา่งบรษัิท กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ 

รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน  ขอ้มลู และโอกาสของบริษัท  และการท าธุรกรรมกับผูท้ี่มี

ความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิท ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

16. ก ากับดูแลใหม้ีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชันที่ชัดเจนและสื่อสารต่อ ผูม้ีส่วนได้เสีย      

ของบรษัิทเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

17. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิท มีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

18. ใหค้วามส าคญัและดูแลใหบ้ริษัท มีระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ  ที่ถกูตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

19. ติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ ทัง้นีห้ากบรษัิทประสบปัญหา

ทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัท มีแผนในการแกปั้ญหา โดย

ค านงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษัท จ านวน 3 ท่าน 
โดยมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 
เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 

3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจา้ง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบรษัิท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักลา่ว รวมทั้งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บรษัิท 

 

6. รายงานกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแล
กิจการ ทัง้นี ้โดยมีเนือ้หาซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดูแลกิจการ และการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ แตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ ไดร้บัจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) และ 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท 
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8. สอบทานใหบ้รษัิทมีนโยบายบรหิารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   
มีประสทิธิภาพ และก ากบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิท 

 

9. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ  หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่า      
มีรายการหรอืการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี ่ยง และก ากบัดแูลกิจการเห็นสมควร                
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการ
ตรวจสอบ บรหิารความเสี่ยง และก ากบัดแูลกิจการ รายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรอืการกระท าดงักลา่วต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

10. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบัญชี ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคล ซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ไดก้ระท าความผิด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

11. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี 

 

12. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 
 

13. ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

14. ก ากบัดแูลใหม้ีนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 

15. ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษาในการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิท 
 

16. ทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการทกุปี รวมทัง้เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท
ใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามความจ าเป็น 

 

17. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบรษัิท จ านวน 3 ทา่น โดยมีอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. เสนอแนวทางและใหค้วามเห็นในภาพรวมเก่ียวกบัการขึน้เงินเดือนประจ าปี และนโยบายการจ่ายโบนสัของบรษัิท 

 

2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่ งจูงใจทางด้านสวัสดิ การ และผลประโยชน์ของ           
ประธานกรรมการบรษัิท รวมทัง้ญาติของทา่นซึง่เป็นพนกังานของบรษัิท 

 

3. พิจารณาทบทวน และอนมุตัิคา่ใชจ้่ายของประธานกรรมการบรษัิท 
 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ  าเป็น เสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ใน
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จ าเป็น เสนอใหม้ีการเปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมสวสัดิการผลประโยชน ์(เช่น การใหส้ทิธิ
พนกังานซือ้หุน้ เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอื่นๆ) นโยบายการขึน้เงินเดือน และการจ่ายโบนสั ส าหรบัผูบ้ริหาร
ระดบัสงู ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้  าหนดเงินคา่จา้งของพนกังานแตล่ะทา่น 

 

6. ก าหนดหลกัเกณฑบ์คุคลที่จะด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการบรษัิท 
 

7. ก าหนดกระบวนการคดัเลอืกกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละโปรง่ใส 
 

8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย          
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาในกรณีที่มีต  าแหนง่วา่งลง 

 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตอ้งการว่าจะใหม้ีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบรษัิทหรอืไม ่

 

10. แจง้รายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ก าลงัจะพน้จากต าแหน่งตามวาระใหแ้ก่กรรมการบริษัท และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรที่จะใหก้ารสนบัสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนัน้ๆ       
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปหรอืไม่ 

 

11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงที่จ าเป็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ 

 

12. รายงานการปฏิบตัิงาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการบรษัิท 
ทราบ 

 


