
คณะกรรมการบริษทั 
บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ด้านนโยบายและการบริหารทัว่ไป 

1. ก  าหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบริษทัเช่น วิสัยทัศน์(Vision) พนัธกจิ
(Mission) ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์(Strategic Direction) แผนงาน เป้าหมายและประเด็นความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึ้นของบริษทั 
โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีในการแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก  าหนดทิศทางดังกล่าว 

2. ทบทวนติดตามการด าเนินกจิการของบริษทัตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดในสัญญาท่ี
เกีย่วขอ้งกบับริษทัเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์(Vision) พนัธกจิ(Mission) ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์(Strategic 
Direction) แผนงาน และเป้าหมาย ตลอดจนแนวนโยบายท่ีส าคญัและขอ้ก  าหนดต่างๆ ท่ีคณะกรรมการก  าหนด 

3. ควบคุมดูแลให้ความมัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความเช่ือถือได้ มีผูส้อบ
บัญชีท่ีเป็นอิสระ ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงิน รวมทั้ งก  าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอใน
รายงานทางการเงินและรายงานประจ  าปี 

4. ควบคุมดูแลให้บริษทัมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเส่ียง และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ก  าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกดิขึ้น และดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบหรือ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงรวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากความ
เส่ียงดังกล่าว 

6. ก  าหนดให้ฝ่ายบริหาร ตอ้งรายงานผลการด า เนินงานท่ีเกดิขึ้นจริงเทียบกบัเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ หากมีความแตกต่างหรือมีส่ิงผดิปกติท่ีเป็นนัยส าคญัฝ่ายบริหารควรหาค  าอธิบายประกอบ และเสนอทางแกไ้ข
โดยไม่ชักช้า 

7. ก  าหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส า คญั ทั้ งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใสและทันเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความยตุิธรรมและน่าเช่ือถือด้วยภาษาท่ีกระชับ และเขา้ใจง่าย  

8. กรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก  าหนดไว ้อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน  
 
ด้านการก ากบัดูแลกจิการ 
ก  าหนดนโยบายในการก  ากบัดูแลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิรวมทั้ งทบทวนติดตามให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ให้ความเห็นชอบ 

1. ก  าหนดแนวทางในการพิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และก  ากบัดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ขอ้ก  าหนดท่ีเกีย่วกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

2. จดัให้มีแนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจน กรณีมีผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการเกีย่วกบั การท าผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผดิจรรยาบรรณ  
 
 
 



ด้านการประชุม 
1. คณะกรรมการบริษทัก  าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เดือนละหน่ึงคร้ัง และตามความจ  าเป็น ในการ

ประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีองคป์ระชุมไม่ต  ่ากว่ากึง่หน่ึงของกรรมการทั้ งหมดโดยควรมีการพิจารณาทบทวนถึงจ  านวน
คณะกรรมการบริษทัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิในแต่ละช่วงเวลา 

2. กรรมการทุกคนมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ  า โดยสม ่า เสมอและมีการประชุมเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี
มีความจ  าเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะก  าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหน้าตลอดปีอยา่งชัดเจน 

3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร่วมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และส่ง
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า รวมทั้ งจดัสรรเวลาไวอ้ยา่ง
เพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนัโดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ
เร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 

4. คณะกรรมการบริษทั ควรสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือให้สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติม ในฐานะท่ีเกีย่วขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

5. กรรมการท่ีอาจมีความเกีย่วขอ้งหรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ตอ้งแจง้ให้ท่ีประชุมทราบและควรงดออกเสียง หรือให้
ความเห็นในเร่ืองนั้นๆ 

6. รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผูถื้อหุ้น ตอ้งจดัท าให้ครบถว้นสมบูรณ์ภายในก  าหนดเวลาของกฎหมายโดย
เลขานุการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผดิชอบในนามของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัการก  ากบัดูแลในเร่ือง
ต่อไปน้ี 
1.1.       ตรวจสอบการบริหารงานและการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัมติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก  าหนด  
1.2.       สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบัญชี และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและประจ  าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ  าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษทั 
1.3.       สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายใน 
1.4.       สอบทานการจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกจิของบริษทั 
1.5.       สอบทานการปฏิบัติของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัและขอ้ก  าหนดของบริษทั  
1.6.       สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้ งประเด็น ทางด้านกฎหมายท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั 
1.7.       สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อให้มี
ความครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม 
1.8.       สอบทานให้บริษทัมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบความปลอดภยัท่ีเกีย่วขอ้งรวมทั้ งแผนรองรับ กรณี
ฉุกเฉินท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
1.9.       พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดย
ค  านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั 
1.10.พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกดิรายการเกีย่วโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น 
1.11.สอบทานแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.12.สอบทานกจิกรรมและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ  
1.13.คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนการลงโทษ การก  าหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่น าไป
ด าเนินการต่อไป 
1.14.พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบและแผนกลยทุธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
1.15.พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอ ของทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะประสิทธิภาพและความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร แผนการสรรหา การฝึกอบรมบุคลากร ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  



1.16.ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยเช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงิน ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงาน ส าคญัๆท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมาย
ก  าหนด ได้แก ่บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นตน้ 
1.17.คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ  าเป็น ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั 
  
2. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผดิชอบในกจิกรรมทั้ งหมดของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็น
ของคณะกรรมการบริษทั 
  
3. ทีป่รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ 
                มีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาเกีย่วกบัการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ค  าแนะน าและความเห็นต่างๆ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ งด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก  าหนดนโยบาย กลยทุธ์ในการจดัการ และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
2. ติดตามเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ รวมทั้ งการจดัการความเส่ียงในระดับ องคก์รของ
บริษทัมีความเพียงพอเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ 
3. ดูแลและติดตามการด าเนินการบริหารความเส่ียงของบริษทั ให้เกดิประสิทธิผลในทางปฏิบัต ิ
4. ก  ากบัดูแลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. งานอ่ืนๆ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ี ความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการสรรหา  
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก  าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษทั  
2. พิจารณาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผูถื้อหุ้น เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
3. เชิญบุคคล และหรือขอเอกสารขอ้มูลจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ทั้ งภายในและภายนอก เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความจ าเป็น 
4. แต่งตั้งเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
เกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม รวมทั้ งงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสม 
 



คณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอนโยบาย และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั กรรมการ สรรหากรรมการ
ก  าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ งกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติการอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยให้ปฏิบัติตามขอ้บังคบั ของบริษทั และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเกีย่วขอ้ง เพื่อเสนอ
ขออนุมตัิต่อผูถื้อหุ้น 
2. เชิญบุคคล และหรือขอเอกสาร ขอ้มูลจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ทั้ งภายในและภายนอก เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความจ าเป็น 
3. แต่งตั้งเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน
เกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบ การประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม รวมทั้ งงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 


