หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
(1)

ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และความซื่อสัตย์สุจริต
(duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

(2)

มีหน้าที่ดูแลให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการห้ามจ่ายสินบน
หรือการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอรัปชัน่

(3)

จัดให้มนี โยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดที ่เี ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และการปรับใช้
นโยบายดัง กล่ า วอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้เ ชื่อ มันได้
่ ว่า บริษัท มีค วามรับ ผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม

(4)

กํ า หนดวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ นโยบายทางธุ ร กิจ รวมถึง เป้ าหมายหลัก ของบริษัท และ
บริษทั ย่อยเพือ่ ความยั ่งยืน รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและทิศทางการดําเนินงานทีฝ่ ่ าย
บริหารเสนอ และกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยคํานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง

(5)

กํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์ แผนการดําเนินงานประจําปี และงบประมาณประจําปี ของ
บริษทั และบริษทั ย่อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั และสนับสนุน
ให้มกี ารจัดทําหรือทบทวน วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะเวลาปาน
กลาง 3-5 ปี รวมทัง้ สนับสนุ นการนํ านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย รวมทัง้ กํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(6)

กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรและควบคุ ม (Monitoring and Supervision)
การบริหาร และการจัดการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7)

ติด ตามผลการดํ า เนิ น งาน ฐานะทางการเงิน รวมถึง ติด ตามดู แ ลความเพีย งพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ ให้เป็ นไปตามแผนงานทางธุรกิจและงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้อง

(8)

จัด ให้มีก ารทํ า งบการเงิน ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย ณ วัน สิ้น สุ ด รอบระยะเวลาบัญ ชี
เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ

(9)

จัด ให้มีก ารทํา รายงานประจํา ปี ข องบริษัท และรับ ผิด ชอบต่ อ การจัด ทํา และจัด ให้มีก าร
เปิ ดเผยงบการเงินรวมของบริษทั เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปี ท่ผี ่านมาและนํ าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ

(10)

จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั

(11)

พิจารณาบุคคลที่มคี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามที่กําหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการ
คนเดิม ในกรณีทต่ี าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากออกตามวาระ หรือนําเสนอ
ให้ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแ ต่ ง ตัง้ ในกรณี ท่ีอ อกตามวาระ และการกํา หนดค่าตอบแทน
กรรมการ เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

(12)

พิจารณา แต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ตามความเหมาะสม และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่
เกินกว่าจํานวนรวมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ )

(13)

พิจารณา กําหนด และแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั

(14)

พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ บุ ค คลให้ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ นกรรมการ หรือ ผู้ บ ริห ารของบริษั ท ย่ อ ย
ในจํ า นวนอย่ า งน้ อ ยตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ในบริษัท ย่ อ ย และมีก ารกํ า หนดขอบเขต

อํ า นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของกรรมการและผู้ บ ริห ารที่ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ไว้
อย่ า งชัด เจน ซึ่ ง รวมถึ ง การกํ า หนดกรอบอํ า นาจในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ที่ช ัด เจนให้ ก าร
ออกเสีย งในการประชุ ม คณะกรรมการของบริษัท ย่ อ ย ในเรื่อ งสํ า คัญ ซึ่ง จะต้ อ งได้ร ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน เพื่อให้มกี ารควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตาม
นโยบายของบริษัท และการทํา รายการต่า ง ๆ ให้ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย ซึ่ง รวมถึง การ
เปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน และการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สําคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
(15)

คณะกรรมการบริษทั สามารถมอบอํานาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะ
อย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต
แห่ ง การมอบอํ า นาจตามหนั ง สือ มอบอํ า นาจที่ใ ห้ไ ว้ และ/หรือ ให้เ ป็ น ไปตามระเบีย บ
ข้อกําหนด หรือคําสังที
่ ค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือบริษทั กําหนดไว้
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงทีท่ าํ ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูร้ บั
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง/บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ตามนิยามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) อาจมีสว่ นได้เสีย
หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ หรือเป็ นการอนุมตั ริ ายการที่
เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการค้าปกติ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด

(16)

พิจารณากําหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน

(17)

พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริษัท ที่มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ ท่ีจํ า เป็ นเหมาะสมต่ อ
การสนับสนุ นการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ กําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั

(18)

พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห ารรวมทัง้ ประเมิน ผลการทํ า งานและกํ า หนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(19)

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและการเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั
ย่อย และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ก่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ

(20)

ดําเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบงานทางบัญชีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ มี
การรายงานทางการเงินและการสอบทานบัญชีทน่ี ่ าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ

(21)

พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ น โ ย บ า ย ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง (Risk Management) แ ล ะ
การควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
หลักกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กรและกํากับดูแลให้มกี ระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

(22)

พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารทํ า รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ระหว่ า งบริษัท บริษัท ย่ อ ย กับ บุ ค คลที่
เกี่ยวโยงกัน ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น และพิจ ารณาอนุ ม ตั ิห ลัก การเกี่ย วกับ
ข้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปในการเข้
่
าทําธุรกรรมระหว่างบริษทั และ
บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบการ
ดําเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอํานาจดําเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

(23)

กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั และ บริษทั ย่อยให้
เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศ
ไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่
สําคัญ เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม

(24)

พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เมื่อ เห็น ว่ า บริษัท มีกํ า ไร
พอสมควรทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวถัดไป

(25)

ดูแลให้บริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย บุคคลผู้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรง
ต่อเวลา

(26)

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจําเป็ น เพือ่ ประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม

(27)

ดูแ ลให้บ ริษัท มีน โยบายและแนวทางที่ช ดั เจนในการรับ ข้อ ร้อ งเรีย นและในกรณี มีก าร
ชี้เบาะแส โดยกําหนดให้บริษทั จัดทําและติดตามปรับปรุงนโยบายการรับข้อร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง และสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

(28)

ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษทั จัดให้มหี น่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบงานลงทุนสัมพันธ์ทท่ี ําหน้าทีใ่ น
การสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุ่ม รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้
อย่างเหมาะสม

(29)

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

