
 
 

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

 

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และรับผิดชอบชัน้สดุท้ายในด้านทิศทาง

ของธุรกิจ รวมทัง้การดูแล และควบคุมบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ อันเป็นหน้าที่ซึง่ไม่สามารถ

มอบหมายให้ผู้อื่นได้ คณะกรรมการมีมติเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ทัง้หมด ซึง่กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท หรือระเบียบปฏิบติันี ้ ไม่ได้

สงวนไว้ส าหรับที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือกลุ่มบุคคลอื่น คณะกรรมการจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

หน้าที่เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปนี ้

ก. รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และกลุม่ และออกแนวปฏิบติัที่จ าเป็น 

ข. อนมุติัแนวคิด และยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ค. ก าหนดวิธีการจัดระเบียบองค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติองค์กร  

หรือกฎบตัรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ง. ก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมทางการเงิน  

และการวางแผนทางการเงินที่จะน ามาใช้กบับริษัทที่อยู่ภายใต้กลุม่บริษัทฯ 

จ. อนมุติัแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ฉ. แต่งตัง้และถอดถอนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

ช. แต่งตัง้และถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ซ. แต่งตัง้และถอดถอน สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ

ค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ฌ. ก าหนดและมอบอ านาจในการลงช่ือแทนบริษัทฯ 



 
 

ญ. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่ม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ตามข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบติั และกฎบตัรและแนวปฏิบติัใด ๆ ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 

ฎ. ทบทวนรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี งบการเงินรวมของบริษัทฯ และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติ

รายงานเหลา่นัน้ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

ฏ. ก ากบัดแูลการเตรียมการ ส าหรับการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และน ามติของที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นไปปฏิบติั 

ฐ. ตรวจสอบคณุสมบติัทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ก าหนด 

ฑ. ปฏิบติัหน้าที่ซึง่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีการเพิ่มทนุบริษัทฯ 

ฒ. อนมุติัการเสนอชื่อผู้ รับการเลอืกตัง้ หรือผู้ด ารงต าแหน่งแทน ส าหรับต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ภายใต้กฎหมายที่

เก่ียวข้อง และ/หรือ กรรมการที่มีอ านาจลงนาม และก าหนด มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อ านาจหรือความ

รับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีอ านาจลงนาม 

ณ. อนุมัติองค์ประกอบและการเสนอชื่อผู้ เข้ารับการเลือกตัง้ ส าหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้

กฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ทบทวนชื่อผู้แทนบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามข้อเสนอของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด. แต่งตัง้หรือเปลีย่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (นอกเหนือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต. อนมุติักรอบการท างานเก่ียวกบัการให้ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และของกลุม่บริษัทฯ 

ถ. อนุมัติข้อเสนอค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัโดยที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 



 
 

หน้าที่ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทและท าให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้อง

กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเร่ืองยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดูแล และให้ค าแนะน าในการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ และการจัดโครงสร้างการ

บริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้ซึง่มีความรับผิดชอบต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของแต่ละบริษัทในกลุม่  

ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนีย้ังได้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองต่อไปนีไ้ด้ 

ก. เชิญประชมุและก าหนดระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

ข. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค. สามารถเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการชดุย่อยหรือร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ 

ง. ดูแลให้มีการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นตัวแทนหลกัของบริษัทฯ 

ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

จ. เป็นผู้ รับระเบียบวาระการประชุม พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะเจ้าหน้าที่

บริหารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรือร้องขอรายงานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และของกลุม่บริษัทฯ 

ฉ. สนับสนุนให้มีการประชุมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและฝ่ายจัดการไม่ได้เข้า ร่วม

ประชมุด้วย) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นประธานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ผ่านการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีความรับผิดชอบโดยรวม ต่อการบริหารจัดการและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

ก. ประสานงานและสอดสอ่งดแูลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการจดัการ การบริหารและการ

สอดส่องดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถด าเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลงุบประมาณ

ประจ าปีได้ 

ข. ออกค าสัง่เร่ืองสายการบังคับบัญชาส าหรับสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกคน รวมถงึส าหรับผู้บริหารสูงสุด

ของแต่ละบริษัทในกลุม่ 

ค. ริเร่ิม พฒันาและบริหารจดัการขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์และแผนการเงินของกลุม่บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

ได้อนมุติัแล้ว 

ง. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประ มาณของกลุ่มบริษัทฯ ที่ ได้รับ                                           

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท โดยการตดัสนิใจทางธุรกิจทัง้ปวง ต้องสอดคล้องกบัตารางอ านาจอนุมติั 

จ. จดัประชมุและเป็นประธานการประชมุคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

ฉ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตวัแทนหลกัของบริษัทฯ ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

ช. สอดส่องดูแลการท างาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้ บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

ซ. เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทน ในต าแหน่งสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม (ยกเว้นต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) ต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุของแต่ละบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของแต่ละบริษัทใน

กลุม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 



 
 

ฌ. เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

ญ. น าเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่งสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฯ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหาร

สงูสดุของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเป็นประจ าทกุปี 

ฎ. อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ยกเว้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ

บริษัทย่อย) ตามที่ผู้บริหารสงูสดุของแต่ละบริษัทเป็นผู้ เสนอชื่อเพื่อพิจารณา 

ฏ. การปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้

สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้ ด าเนินการ (ในกรณีดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่

ตรวจสอบดแูลการปฏิบติัตามมติดงักลา่ว) 

ฐ. เสนอเร่ืองต่างๆ ตามที่ระเบียบปฏิบติัขององค์กร ก าหนดให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

ฑ. ด าเนินการให้มีการส่งต่อหรือสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการภายในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม  

 


