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หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการทงัหมดจาํนวน 15 ทา่น โดยมีหนา้ทแีละความรบัผิดชอบ ดงันี 

 

1. กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทมีการบรหิารจดัการทีดี เพือประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ โดยยึดหลกัการสาํคญั 4 ประการ ดงันี 

1.1. ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั (Duty of Care) 

1.2. ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความซือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

1.3. ปฏิบัติหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และขอ้บังคับของบริษัท รวมทังมติของคณะกรรมการ

บรษิัท และมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.4. ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ือหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. กาํหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพือความยังยืน โดยเป็นวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหก้บับรษิัท ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

3. กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทังในเรืองคุณสมบัติทีจําเป็นและหลากหลาย ขนาด  ทักษะ 

ประสบการณ ์เพศ อายุ และสัดส่วนกรรมการทีเป็นอิสระทีเหมาะสม ซึงจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว ้รวมทงัตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. กาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือให้ได้คณะกรรมการทีมี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้

5. กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ทีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

6. กาํกับดูแลให้กรรมการมีความรูค้วามเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบติัหนา้ที

อย่างสมาํเสมอ 

7. กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลทเีหมาะสม 

8. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 

รวมถึงพจิารณาทบทวนผลการปฎิบตัิงาน และนาํผลการประเมินไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท ี

9. ดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจทเีหมาะสม 

10. ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณประโยชนต์่อ

ลกูคา้หรือผูท้ีเกียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 
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11. ดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ 

เพือใหม้นัใจไดว้่าทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธข์อง

กิจการ 

12. จดัใหม้ีกรอบการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รทีสอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของกิจการ รวมทังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ 

ดาํเนินงาน การบรหิารความเสียง เพอืใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

13. กาํกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีจะทาํให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมี

ประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

14. ดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ         

ผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบรษิัท และการทาํธุรกรรม

กบัผูท้ีมีความสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไม่สมควร 

15. กาํกับดูแลใหม้ีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชันทีชดัเจนและสือสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบรษิัท เพอืใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

16. กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทมีกลไกในการรบัเรืองรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชเีบาะแส 

17. ใหค้วามสาํคญัและดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ  ถูกตอ้ง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทเีกียวขอ้ง 

18. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ทงันี หากบริษัทประสบ

ปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม้นัใจวา่ บรษิัทมีแผนในการแกปั้ญหา 

โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดูแลกิจการ   
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกจิการ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทงัหมดจาํนวน 4 ท่าน โดย

มีหนา้ทแีละความรบัผิดชอบ ดงันี 

  
1. สอบทานใหบ้รษิัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ทมีีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั 

โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอเลิกจา้ง บุคคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชีภายนอก

ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 
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4. สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 

7. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และ

กาํกบัดแูลกิจการ ทงันี โดยมีเนือหาซงึประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปน ี

ก. ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชอืถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

ข. ความเห็นเกียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

ค. ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

ง. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ. ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ และการเขา้รว่มประชมุ

ของกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียงและกาํกบัดแูลกจิการแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการไดร้บั

จากการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัวไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงที

เหมาะสม มีประสิทธิผล และกาํกบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสียง  

9. ในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่า

มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ซงึอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บรษิัท 

ก. รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรือมีสิงผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
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ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาดังกล่าว 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการรายใดรายหนงึอาจรายงานวา่มรีายการหรือการกระทาํ

ดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ดาํเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบืองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์และผูส้อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไดร้บัแจง้จากผู้สอบบัญชี ขอ้เท็จจริงเกียวกับ

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทไดก้ระทาํ

ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

11. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ  

12. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบตัิงาน และรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี 

13. กาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทดีีของบรษิัท 

14. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั  

15. กาํกบัดแูลใหม้ีนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัทเีหมาะสมเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และ 

16. กาํกบัดแูลใหค้าํปรกึษาในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งยงัยืนของบรษิัท 

17. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการทุกปี รวมทังเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามความจาํเป็น 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทังหมดจาํนวน 4 ท่าน โดยมีหน้าทีและ      

ความรบัผิดชอบ ดงันี 

 

1. เสนอแนวทางและใหค้วามเห็นในภาพรวมเกียวกบัการขึนเงินเดือนประจาํปี และนโยบายการจ่ายโบนสัของบรษิัท 

2. พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน การจ่ายโบนัส การขึนเงินเดือน รวมทังสิงจูงใจทางด้านสวัสดิการและ

ผลประโยชนข์องประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของบรษิัท รวมทงัญาติของท่านซงึเป็นพนกังานของบรษิัท 

3. พิจารณาทบทวนและอนุมตัิค่าใชจ้่ายของประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของบรษิัท 

4. พิจารณาทบทวน และในกรณีทจีาํเป็น เสนอใหม้ีการเปลียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัททปีฏิบตัิหนา้ทีใน

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
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5. พิจารณาทบทวน และในกรณีทจีาํเป็น เสนอใหมี้การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมสวสัดิการ ผลประโยชน ์(เช่น การให้

สิทธิพนกังานซอืหุน้ เบียเลียง เงินอดุหนนุ และสวสัดิการอนืๆ) นโยบายการขนึเงินเดือน และการจ่ายโบนสั สาํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสงู ทงันี ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้าํหนดเงินค่าจา้งของพนกังานแต่ละท่าน   

6. กาํหนดหลกัเกณฑบ์คุคลทจีะดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิัท 

7. กาํหนดกระบวนการคดัเลือกกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละโปรง่ใส 

8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลทีสมควรไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาในกรณีทมีีตาํแหน่งว่างลง 

9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความตอ้งการว่าจะใหม้ีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิมเติม

ตามนโยบายคณะกรรมการบรษิทัหรอืไม ่

10. แจง้รายชือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทีกาํลงัจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระใหแ้ก่กรรมการบริษัท 

และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรทจีะใหก้ารสนบัสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชดุย่อยท่าน

นนัๆ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปหรือไม ่

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั และเสนอแนะการแก้ไขเปลียนแปลงทีจาํเป็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทและ 

12. รายงานการปฏิบตัิงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

13. คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจดัการในการพิจารณา

สรรหาบุคคลทีจะมาดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู (กรรมการผูจ้ดัการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบตัิ

ทบีรษิัทกาํหนดไว ้

14. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตังิานประจาํปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบตัิงาน และรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํทกุปี 

 

คณะกรรมการกลยทุธธุ์รกิจและนวตักรรม 

 

คณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม ประกอบด้วยกรรมการอิสระทังหมดจํานวน 6 ท่าน โดยมีหน้าทีและ             

ความรบัผิดชอบ ดงันี 

 

1. ประสานงานกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารและฝ่ายจัดการในการกาํกับดูแลการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท และให้

คาํแนะนาํในการวางแผนกลยทุธส์าํหรบัปรบัใชใ้นองคก์ร 

2. ติดตามความคืบหนา้ของบรษิัทในการบรรลเุป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ อีกทงัใหค้วามเห็นและคาํแนะนาํสาํหรบักลยทุธก์าร

ควบรวมกิจการ การบรหิารเงินทนุ กลยทุธท์างการตลาด และอนืๆ 

3. ทบทวนกลยทุธ ์ และผลกระทบจากการแขง่ขนัทเีกิดขึนหรือพฒันาขึนใหม ่ หรือการพฒันาทางนวตักรรม และภาวะ

เศรษฐกิจโลก 
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4. ดแูลใหม้ีการทบทวนและเสนอแนะต่อประธานเจา้หนา้ทบีรหิารและฝ่ายจดัการเกียวกบัการตดัสินใจเชิงกลยทุธที์ม ี  

นยัสาํคญั 

5. รายงานการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ และเสนอแนะการแกไ้ขเปลียนแปลงทีจาํเป็นต่อคณะกรรมการบรษิัท 


