
 

 
 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

1) ทุ่มเทเวลา และใหค้วามส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์           

ของบรษัิทฯ โดยร่วมกันแสดงความคดิเห็นอย่างเต็มทีแ่ละมกีารแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการก าหนดทศิทางของบรษัิทฯ 

2) ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน     

และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พรอ้มทัง้ก ากับดูแลและติดตามใหฝ่้ายบริหารมีการ

ปฏบัิตติามแผนงานที่ก าหนดไวต้ามทศิทางและกลยุทธอ์งคก์รอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ   

ไดว่้าฝ่ายบรหิารจะสามารถน าวสัิยทัศน์ ทศิทาง และกลยุทธท์ี่ก าหนดขึน้ไปปฏบัิตไิดอ้ย่าง

สัมฤทธิผ์ลและมปีระสทิธภิาพ 

3) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดว้ยหลักการ      

และแนวปฏบัิตทิี่ดีส าหรับกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานไวอ้ย่างเหมาะสม โดยมุ่งสรา้ง

ส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ สรา้งความเขา้ใจ และใหย้ึดถือปฏิบัติตามโดย

เคร่งครัด ควบคู่ไปกับขอ้บังคับและระเบยีบของบรษัิทฯ เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นได ้

เสยีทุกกลุ่ม 

4) มอี านาจพจิารณาอนุมัตกิารใชจ้่ายเงนิเพือ่การลงทุน การด าเนนิงานต่างๆ การกูย้มืหรอืการขอ

สนิเชือ่ใดๆ จากสถาบันการเงนิ การใหกู้ย้ืมเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกัน เพื่อการท า

ธุรกจิตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่จ ากัดวงเงิน ภายใตข้อ้บังคับ และระเบียบของบริษัทฯ 

รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วขอ้งของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

5) พจิารณาถงึปัจจัยเสีย่งส าคัญที่อาจเกดิขึน้และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างครอบคลุมและครบถว้น และดูแลใหผู้บ้รหิารมีระบบและกระบวนการที่มีประสทิธภิาพใน

การบรหิารจัดการความเสีย่ง รวมถงึปัจจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้จากการแสวงหาโอกาส

ทางธุรกจิ 

6) จัดใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จัดใหม้กีระบวนการประเมนิความ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

7) สอดส่องดูแลและจัดการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกดิขึน้ รวมถึง

รายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยใหค้วามส าคัญในการพจิารณาธุรกรรมหลักที่มคีวามส าคัญที่มุ่งเนน้

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม 

 

 



 

 
 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 

 

8) พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัตไิม่ตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ 

ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

9) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี านาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ ได ้

10) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของ

คณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าวเพือ่ชว่ยเหลอืและสนับสนุนการปฏบัิตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ 

11) จัดใหม้รีะบบการคัดสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่งบรหิารทีส่ าคัญทุกระดับอย่าง

เหมาะสมและมกีระบวนการสรรหาทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม 

12) แต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค านยิามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบรษัิท รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน

ของผูบ้รหิารและเลขานุการบรษัิทดังกล่าว 

13) จัดใหม้ีระบบ หรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม 

สอดคลอ้งกับผลการด าเนนิงาน เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

14) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหนา้ที่ของตนเอง และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อย่าง

สม ่าเสมอ 

15) จัดใหม้ีระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชทีี่มีความน่าเชือ่ถือ รวมทัง้ดูแล

ใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

16) จัดใหม้กีารท างบการเงนิ ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิทฯ และลงลายมอืชือ่ เพือ่รับรองงบ

การเงนิดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพจิารณา

อนุมัต ิ

17) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและพจิารณาค่าตอบแทน

ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการ

ประชมุสามัญประจ าปี เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

18) ใหค้วามส าคัญกับการด าเนนิธุรกจิดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิความ

เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้อย่างยั่งยนืของสังคมไทย 

19) จัดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี และจรรยาบรรณของ

บรษัิทฯ ไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ 
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20) จัดใหม้ชีอ่งทางในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากับดูแลการเปิดเผย

ขอ้มูล เพือ่ใหม้ั่นใจว่ามคีวามถูกตอ้ง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ถอื และมมีาตรฐานสงูสดุ 

21) สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ร่วมหลักสตูรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย ในหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ

และผูบ้รหิารนัน้ 

22) จัดใหม้ีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการอสิระ ตาม

ความจ าเป็นหรอืตามทีพ่จิารณาเห็นสมควรเพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกับการจัดการทีอ่ยู่ใน

ความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ยและแจง้ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ทราบถึงผลการ

ประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ 
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นอกจากนี้ การด าเนนิการของคณะกรรมการบรษัิทฯ ที่ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้กอ่นด าเนนิการในเรือ่งต่างๆ มดีังต่อไปนี้ 

▪ การเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคัญของ  

บรษัิทฯ ตามทีก่ฎหมาย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  

▪ การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิทฯ ทัง้หมดหรอืบางสว่นทีม่นัียส าคัญใหแ้กบุ่คคลอืน่ 

▪ การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทฯอืน่ ทีม่นัียส าคัญมาเป็นของบรษัิทฯ 

▪ การท า แกไ้ข หรือเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ช่ากจิการของบรษัิทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่มี

นัยส าคัญ รวมทัง้การมอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทฯ หรอืการรวมกจิการกับ

บุคคลอืน่โดยมวัีตถุประสงคท์ีจ่ะแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

▪ การเพิม่เตมิ หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคับของบรษัิทฯ 

▪ การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

▪ การออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชน 

▪ การเลกิบรษัิทฯหรอืการควบเขา้กับบรษัิทอืน่ 

▪ การประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

▪ กิจการอื่นใดที่กฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก              

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น 

คณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงาน

เฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงดังกล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขต

แห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด 

หรอืค าส่ังทีค่ณะกรรมการ และ/หรอืบรษัิทฯ ก าหนดไว ้ทัง้นี้การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ นัน้ จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบอ านาจช่วง

ที่ท าใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติ

รายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้(ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี อาจไดรั้บประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรือ

อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ยกเวน้แต่เป็น

การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้หรือคณะกรรมการ

บรษัิทฯ พจิารณาอนุมัตไิวเ้ท่านัน้ 

 

 

 

 


