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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์โดยรวมของกลุ่ม บริษัท รวมทัง้ ดูแลการบริหาร
จัดการธุรกิจของกลุม่ บริษัท อย่างมีประสิทธิผล นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
1. กากับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลักการสาคัญ 4 ประการ ดังนี ้
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ มติของคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
1.4 ปฏิบตั ิตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูล โดยเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
2. กาหนดและดูแ ลให้วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้าหมายหลัก ของบริษั ท เป็ น ไปเพื่ อ ความยั่งยืน โดยเป็ น วัต ถุป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กบั บริษัท ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
3. กาหนดวิ สัยทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุท ธ์ในการด าเนิ นธุ รกิ จ ของบริษั ท และทบทวนให้มี ค วาม
สอดคล้องกับการปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
4. กากับดูแลและอนุมตั ิการริเริม่ การดาเนินงานหลักของบริษัท งบประมาณประจาปี การลงทุนที่สาคัญ และการตัดสินใจ
ด้านเงินทุน
5. กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสม
และจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
6. กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
7. กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
8. กากับดูแลให้กรรมการมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลกั ษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ การประกอบธุร กิจ ตลอดจนสนับ สนุน ให้ได้ร บั การเสริม สร้า งทัก ษะ และความรู ส้ าหรับ การปฏิบ ตั ิห น้า ที่
อย่างสม่าเสมอ
9. กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและการประเมินผลที่เหมาะสม
10. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
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11. ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้า
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
12. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ
เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
13. จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิ จและพัฒนาการดาเนินงาน
การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
14. ก ากับ ดูแ ลให้บ ริษั ท มี ร ะบบการบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายในที่ จ ะท าให้บ รรลุวัต ถุป ระสงค์อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
15. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
16. กากับดูแลให้มีก ารจัดทานโยบายและแนวปฏิ บัติ ดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที่ชัด เจนและสื่อสารต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ของบริษัทเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
17. กากับดูแลให้บริษัท มีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
18. ให้ความสาคัญและดูแลให้บริษัท มีระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ถกู ต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
19. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ ทัง้ นีห้ ากบริษัท ประสบปั ญหา
ทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญ หา คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัท มีแผนในการแก้ปัญ หา โดย
คานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จานวน 3 ท่าน
โดยมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษั ทมี ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. สอบทานให้บ ริษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแล
กิจการ ทัง้ นี ้ โดยมีเนือ้ หาซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดู แลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ ได้รบั จากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) และ
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และกากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
9. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า
มีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการ
ปรับ ปรุ ง แก้ไขภายในเวลาที ่ค ณะกรรมการตรวจสอบ บริห ารความเสี ่ย ง และก ากับ ดูแ ลกิจ การเห็น สมควร
หากคณะกรรมการของบริษั ทหรือฝ่ ายจัดการไม่ด าเนิ นการให้มี การปรับ ปรุ งแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกากับดูแลกิจการ รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และผู้สอบบัญ ชี ท ราบภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่ ได้รบั แจ้งจากผู้สอบบัญ ชี ข้อ เท็ จ จริงเกี่ ย วกับ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัท ได้กระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. จัดให้มี การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
12. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
13. ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
14. กากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
15. กากับดูแลให้คาปรึกษาในการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
16. ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการทุกปี รวมทัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจาเป็ น
17. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความ
เสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จานวน 3 ท่าน โดยมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึน้ เงินเดือนประจาปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท
2. พิ จ ารณาทบทวนการจ่ า ยโบนั ส การขึ ้น เงิ น เดื อ น รวมทั้ ง สิ่ ง จู ง ใจทางด้ า นสวัส ดิ การ และผลประโยชน์ข อง
ประธานกรรมการบริษัท รวมทัง้ ญาติของท่านซึง่ เป็ นพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาทบทวน และอนุมตั ิคา่ ใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณี ที่จาเป็ น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จาเป็ น เสนอให้มีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สทิ ธิ
พนักงานซือ้ หุน้ เบีย้ เลีย้ ง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึน้ เงินเดือน และการจ่ายโบนัส สาหรับผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ทัง้ นี ้ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูก้ าหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กาหนดหลักเกณฑ์บคุ คลที่จะดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
7. กาหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมิน บุค คลที่ สมควรได้รบั การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการบริษั ท และสมาชิ กคณะกรรมการชุดย่อ ย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีที่มีตาแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทหรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กาลังจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนัน้ ๆ
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงที่จาเป็ นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบตั ิงาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
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