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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 15 ทาน โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1. กํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care) 
1.2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 
1.3. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของคณะกรรมการ

บริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 
1.4. ปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูล โดยเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน ตรวจสอบได และ

ทันเวลา (Duty of Disclosure) 

2. กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทเปนไปเพื่อความย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหกับบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

3. กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระท่ีเหมาะสม 
และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 

4. กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชัดเจน เพื่อใหไดคณะกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

5. กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

6. กํากับดูแลใหกรรมการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่
เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่
อยางสม่ําเสมอ 

7. กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

9. ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอ
ลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

10. ดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดําเนินการ 
เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธของ
กิจการ 
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11. จัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการ

ของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ 
ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

13. ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือ         
ผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรม
กับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจนและส่ือสารตอผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัท เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

15. กํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทมีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ถูกตอง 
เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งนี้หากบริษัทประสบ
ปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีแผนในการแกปญหา 
โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ   
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังหมดจํานวน 4 ทาน โดย
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอเลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอก
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ตอคณะกรรมการ
บริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้  โดยมีเนื้อหาซ่ึงประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และการเขารวมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียงและกํากับดูแลกิจการแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการไดรับ
จากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. สอบทานใหบริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

9. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  หากพบหรือมีขอสงสัย
วามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท 

ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
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ใหคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ
เห็นสมควร   หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาดังกลาว 
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํา
ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ขอเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไดกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  

12. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

13. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

14. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางนอยปละ 1 คร้ัง  

15. กํากับดูแลใหมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และ 

16. กํากับดูแลใหคําปรึกษา ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมดจํานวน 4 ทาน โดยมีหนาที่และ      
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
1. เสนอแนวทางและใหความเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนประจําป และนโยบายการจายโบนัสของบริษัทฯ 

2. พิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชนของประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของทานซ่ึงเปนพนักงานของบริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาใชจายของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหนาที่
ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน (เชน การให
สิทธิพนักงานซ้ือหุน เบี้ยเล้ียง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจายโบนัส สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดเงินคาจางของพนักงานแตละทาน   
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6. กําหนดหลักเกณฑบุคคลที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยให
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตําแหนงวางลง 

9. ประเมินความเปนอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตองการวาจะใหมีกรรมการอิสระทานใหมเพิ่มเติม
ตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม 

10. แจงรายช่ือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยที่กําลังจะพนจากตําแหนงตามวาระใหแกกรรมการบริษัทฯ  
และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ วาสมควรท่ีจะใหการสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดยอย
ทานนั้นๆ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปหรือไม 

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง  และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ 

12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะรวมกันหารือกับฝายจัดการในการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบัติ
ที่บริษัทฯ กําหนดไว 

14. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป 

 
คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม 

คณะกรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม ประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังหมดจํานวน 6 ทาน โดยมีหนาที่และ             
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ประสานงานกับประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการในการกํากับดูแลการพัฒนากลยุทธของบริษัทฯ และให
คําแนะนําในการวางแผนกลยุทธสําหรับปรับใชในองคกร 

2. ติดตามความคืบหนาของบริษัทฯ ในการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ อีกทั้งใหความเห็นและคําแนะนําสําหรับกลยุทธ
การควบรวมกิจการ การบริหารเงินทุน กลยุทธทางการตลาด และอื่นๆ 

3. ทบทวนกลยุทธ และผลกระทบจากการแขงขันที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นใหม หรือการพัฒนาทางนวัตกรรม และภาวะ
เศรษฐกิจโลก 

4. ดูแลใหมีการทบทวนและเสนอแนะตอประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มี   
นัยสําคัญ 
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5. รายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลงที่จําเปนตอคณะกรรมการบริษัทฯ 


