
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหาร

กิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้าที่ส าคญั 4 ประการ ได้แก่  

1)  การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care)  

2)  การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น (Duty of Loyalty) 

3)  การปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

4)  การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การก าหนด

วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสีย่ง 

2) การติดตามและดแูลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่าง

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3) การควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมี

การชีเ้บาะแส 

4) การดแูลให้การด าเนินธุรกิจมีความตอ่เนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน ความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร (Succession Plan) 

5) การจดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย

ดงักลา่ว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) การสง่เสริมให้จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

7) การพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความ

ขดัแย้งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม

เป็นส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้เสยีต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องก ากบัดแูลให้

มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความ



ขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

8) การก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และมีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี และในทกุระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความ 

ส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

9) การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงาน

ประจ าปี 

10) การจัดให้มีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 

website หรือรายงานตรงตอ่บริษัทฯ 

11) การมีกลไกก ากบัดแูลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ  

บริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่จะสง่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุ

การบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และการท ารายการต่าง ๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เก่ียวข้อง 

 

คุณสมบัติ 

 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนดโดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

อีกทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มี

ความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  นอกจากนีย้ังพิจารณาคุณสมบตัิอื่น ๆ เพื่อให้มีความ

หลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศึกษา อาย ุเพศ และความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความรู้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ กฎหมาย และบญัชีและการเงิน เป็นต้น และการปฏิบตัิ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การท างานที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

 

 

 



วาระการด ารงต าแหน่ง 

 บริษัทฯ ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ

บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจ านวนหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีทกุปี  

 

เร่ืองที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

1) การลงทนุซึง่เกิดขึน้ครัง้เดียวและการจ าหนา่ยการลงทนุของบริษัทฯ เป็นจ านวนเกินกวา่ 100,000,000 บาท 

หรือจ านวนที่เทียบเทา่ในสกลุเงินอื่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามมาจากการลงทนุดงักลา่วและมีจ านวนเกินกว่า 

100,000,000 บาท หรือจ านวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และรายจ่ายประจ าที่มีจ านวนเกินกว่า 

100,000,000 บาท หรือจ านวนที่เทียบเทา่ในสกลุเงินอื่น โดยคิดเป็นรายปี 

2) การลงทนุโดยบริษัทฯ นอกเหนือไปจากขอบเขตของกิจการปกติ 

3) การจ าหนา่ยใดๆ โดยบริษัทฯ ซึง่น าไปสูก่ารถอนตวัจากการท าธุรกิจ 

4) การรับเงินกู้  การเจรจาต่อรองวงเงินสินเช่ือและธุรกรรมการจดัหาเงินทนุในท านองเดียวกนัส าหรับบริษัทฯ

เพียงเท่าที่หนีส้ินสทุธิที่เพิ่มขึน้จากการนัน้มีจ านวนมากกว่า 100,000,000 บาท หรือจ านวนที่เทียบเท่าใน

สกลุเงินอื่น 

5) การให้สินเช่ือและการจ าน าตามภาระสินเช่ือโดยบริษัทฯ  เพียงเท่าที่จ านวนที่ให้หรือจ าน านัน้สูงกว่า 

100,000,000 บาท หรือจ านวนที่เทียบเทา่ในสกลุเงินอื่น 

6) การให้การค า้ประกนั สญัญาค า้ประกนัหรือข้อผกูพนัท่ีเป็นหลกัประกนัในท านองเดียวกนั และการก่อความ

รับผิดชอบท่ีอาจเกิดขึน้ได้ของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จ านวนที่ให้หรือจ าน านัน้สงูกว่า 100,000,000 บาท หรือ

จ านวนที่เทียบเทา่ในสกลุเงินอื่น 

7) การออกหรือใช้ตราสารการเงินอนพุนัธ์ เพียงเท่าที่ตราสารการเงินอนพุนัธ์นัน้มิได้ใช้เพื่อการป้องกนัความ

เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เทา่นัน้ 

8) การออกหุ้นกู้หรือหลกัทรัพย์อื่นโดยบริษัทฯ 

9) การด าเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมายโดยบริษัทฯ การรับทราบการฟ้องร้องที่มีขึน้ต่อบริษัทฯ และการ

ท าความตกลงเพื่อประนอมความโดยบริษัทฯ เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์ของคดีมีจ านวนเกินกว่า 50,000,000 

บาท หรือจ านวนที่เทียบเทา่ในสกลุเงินอื่น 

10) การด าเนินธุรกิจทัง้หลายของบริษัทฯ ที่ผิดไปจากงบประมาณของบริษัทฯ หรือแนวทางการลงทนุและการ

จดัหาเงินทนุท่ีเก่ียวข้องอยา่งมีนยัส าคญั 

11) กิจการใดของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นวา่ต้อง



ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

12) การเข้าไปด าเนินการเร่ืองส าคญัของบริษัทย่อย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

ของบริษัทย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ หรือผู้ แทนของบริษัทฯ จ าเป็นต้องออกเสียงในฐานะผู้ ถือหุ้นหรือ

กรรมการของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

 
 
 
 
 




