
หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั (duty of care) และความซื่อสตัยส์ุจรติ 

(duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) มหีน้าที่ดูแลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการหา้มจ่ายสนิบน 

หรอืการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติ และคอรปัชัน่ 

(3) จดัให้มนีโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดทีี่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อ               

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

(4) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลักของบริษัทและ              

บรษิทัย่อยเพือ่ความยัง่ยนื รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการดาํเนินงานทีฝ่่าย

บรหิารเสนอ และกํากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธ

กจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิดงักล่าว โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มลูค่าทาง

เศรษฐกจิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) กํากบัดูแลใหก้ารจดัทํากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปีของ

บรษิทัและบรษิทัยอ่ย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั และสนบัสนุน

ใหม้กีารจดัทําหรอืทบทวน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกจิในระยะเวลาปาน

กลาง 3-5 ปี รวมทัง้สนับสนุนการนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภยั รวมทัง้กาํกบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) กํ ากับดู แล ให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุม  (Monitoring and Supervision)                   

การบรหิาร และการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



(7) ติดตามผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของ                

สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชําระหน้ีของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่าง

ต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทางธุรกจิและงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง 

(8) จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี               

เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

(9) จัดให้มีการทํารายงานประจําปีของบริษัทและรับผิดชอบต่อการจัดทําและจัดให้มีการ

เปิดเผยงบการเงนิรวมของบรษิทั เพื่อแสดงถงึฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยในรอบปีที่ผ่านมาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและ

อนุมตั ิ

(10) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุด

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

(11) พจิารณาบุคคลที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามที่กําหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/

หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อนุมตัแิต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการคนใหมแ่ทนกรรมการ

คนเดมิ ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ หรอืนําเสนอ

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ในกรณีที่ออกตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ เพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

(12) พจิารณา แต่งตัง้ หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมถงึคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทัตามความเหมาะสม และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่

เกนิกวา่จาํนวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 

(13) พจิารณา กาํหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 

(14) พิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย                

ในจํานวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกําหนดขอบเขต                



อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ร ับการแต่งตัง้ไว้            

อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลพินิจที่ช ัดเจนให้การ              

ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเรื่องสําคัญซึ่งจะต้องได้รับ                  

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน เพื่อใหม้กีารควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทและการทํารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การ

เปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งกนั และการไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(15) คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอํานาจ และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะ

อย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ หรอืการมอบอํานาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต

แห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้กาํหนด หรอืคาํสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบรษิทักาํหนดไว ้ 

ทัง้น้ี การมอบอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ ตอ้งไมม่ี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรอืมอบอาํนาจชว่งทีท่าํใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูร้บั

มอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้/บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั (ตามนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และ/หรอื

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) อาจมสีว่นไดเ้สยี 

หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบั

บรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย ยกเวน้การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิว ้หรอืเป็นการอนุมตัริายการที่

เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา้ปกต ิซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/

หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

(16) พจิารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิารงาน 



(17) พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นเหมาะสมต่อ               

การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท พร้อมทัง้กําหนดขอบเขตอํานาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

(18) พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทัง้ประเมินผลการทํางานและกําหนด

คา่ตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

(19) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและการเสนอรายชือ่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทั

ย่อย และพจิารณากําหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ

ประชุมสามญัประจาํปี เพือ่พจิารณาและอนุมตั ิ

(20) ดําเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงานทางบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มี

การรายงานทางการเงนิและการสอบทานบญัชทีีน่่าเชื่อถอื มรีะบบการควบคุมภายใน และ

ระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิ

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

(21) พิจ า รณาอ นุมัติน โ ยบายด้ านกา รบริห า รความ เสี่ ย ง  (Risk Management) และ                     

การควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย

หลกักลยุทธ์ให้ครอบคลุมทัง้องค์กรและกํากบัดูแลให้มกีระบวนการในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างเหมาะสม รวมถงึการ

ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

(22) พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่              

เกี่ยวโยงกนั ตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมตัิหลักการเกี่ยวกับ

ขอ้ตกลงทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปในการเขา้ทําธุรกรรมระหว่างบรษิทั และ

บรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดกรอบการ

ดาํเนินการใหฝ่้ายจดัการมอีํานาจดําเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของ

กฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 



(23) กํากบัและดูแลการบรหิารจดัการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบรษิทัและ บรษิทัย่อยให้

เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั กฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ

หลกัเกณฑต์่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน                             สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง  ประเทศ

ไทย อาทเิช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่

สาํคญั เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

(24) พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไร

พอสมควรทีจ่ะทําเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ

ในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

(25) ดแูลใหบ้รษิทัเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่หมาะสมและมกีารเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี บุคคลผู้

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมและตรง

ต่อเวลา 

(26) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจาํเป็น เพือ่ประกอบการตดัสนิใจที่

เหมาะสม 

(27) ดูแลให้บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในการรบัข้อร้องเรียนและในกรณี มีการ              

ชี้เบาะแส โดยกําหนดใหบ้รษิทัจดัทําและตดิตามปรบัปรุงนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีนและ

การแจง้เบาะแสการกระทําความผดิ (Whistleblower Policy) ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลา 

(28) ดูแลใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานผูร้บัผดิชอบงานลงทุนสมัพนัธท์ีท่ําหน้าทีใ่น

การสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ได้

อยา่งเหมาะสม 

(29) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 


