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คณะกรรมการบริษทั
บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ด้านนโยบายและการบริหารทัว่ ไป
กาหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
(Mission) ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์( Strategic Direction) แผนงาน เป้ าหมายและประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษทั
โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการแสวงหาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางดังกล่าว
ทบทวนติดตามการดาเนินกิจการของบริษทั ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์( Strategic
Direction) แผนงาน และเป้ าหมาย ตลอดจนแนวนโยบายที่สาคัญและข้อกาหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
ควบคุมดูแลให้ความมัน่ ใจว่า บริษทั มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ มีผสู้ อบ
บัญชีที่เป็ นอิสระ ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงิน รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
รายงานทางการเงินและรายงานประจาปี
ควบคุมดูแลให้บริษทั มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่อาจเกิดขึ้น และดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบหรือ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงดังกล่าว
กาหนดให้ฝ่ายบริหาร ต้องรายงานผลการดา เนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้ าหมายให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่าง
สม่าเสมอ หากมีความแตกต่างหรือมีสิ่งผิดปกติที่เป็ นนัยสาคัญฝ่ ายบริหารควรหาคาอธิบายประกอบ และเสนอทางแก้ไข
โดยไม่ชักช้า
กาหนดให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สา คัญ ทั้งที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใสและทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือด้วยภาษาที่กระชับ และเข้าใจง่าย
กรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ด้านการกากับดูแลกิจการ
กาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจรวมทั้งทบทวนติดตามให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบ
1. กาหนดแนวทางในการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดที่เกีย่ วกับขั้นตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน
2. จัดให้มีแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจน กรณีมีผแู้ จ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการเกีย่ วกับ การทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ
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ด้านการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เดือนละหนึ่งครั้ง และตามความจาเป็ น ในการ
ประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประชุมไม่ต่ากว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทั้งหมดโดยควรมีการพิจารณาทบทวนถึงจานวน
คณะกรรมการบริษทั ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจา โดยสม่า เสมอและมีการประชุมเพิ่มเติม ในกรณีที่
มีความจาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี อย่างชัดเจน
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้งจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันโดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอ
เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ควรสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะที่เกีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง
กรรมการที่อาจมีความเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและควรงดออกเสียง หรือให้
ความเห็นในเรื่องนั้นๆ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผูถ้ ือหุ้น ต้องจัดทาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในกาหนดเวลาของกฎหมายโดย
เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการชุ ดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการกากับดูแลในเรื่อง
ต่อไปนี้
1.1. ตรวจสอบการบริหารงานและการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด
1.2. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษทั
1.3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
1.4. สอบทานการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษทั
1.5. สอบทานการปฏิบัติของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และข้อกาหนดของบริษทั
1.6. สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งประเด็น ทางด้านกฎหมายที่อาจมี
ผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั
1.7. สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อให้มี
ความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม
1.8. สอบทานให้บริษทั มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบความปลอดภัยที่เกีย่ วข้องรวมทั้งแผนรองรับ กรณี
ฉุกเฉินที่มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
1.9. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีน้ นั รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
1.10.พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีที่เกิดรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
1.11.สอบทานแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.12.สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ
1.13.คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนการลงโทษ การกาหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาไป
ดาเนินการต่อไป
1.14.พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1.15.พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ ของทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะประสิทธิภาพและความรู้
ความสามารถของบุคลากร แผนการสรรหา การฝึ กอบรมบุคลากร ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1.16.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยเช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงิน ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในรายงาน สาคัญๆที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหารเป็ นต้น
1.17.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ น
ของคณะกรรมการบริษทั
3. ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้คาแนะนาและความเห็นต่างๆ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งดาเนินงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. ติดตามเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงในระดับ องค์กรของ
บริษทั มีความเพียงพอเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
3. ดูแลและติดตามการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
4. กากับดูแลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. งานอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหา
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษทั
2. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผูถ้ ือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
3. เชิญบุคคล และหรือขอเอกสารข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ตามความจาเป็ น
4. แต่งตั้งเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
เกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
1. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั กรรมการ สรรหากรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ของบริษทั และหลักเกณฑ์อื่นที่เกีย่ วข้อง เพื่อเสนอ
ขออนุมตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น
2. เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ตามความจาเป็ น
3. แต่งตั้งเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบ การประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

