
 

                                                                          

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้

กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจาก 

ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือ หุ้น (Accountability to 

Shareholders) 

2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

2.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำท่ีต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการ

บริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1)  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(2)  การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย 

(3)  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

2.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance 

outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

 (competitiveness and performance with long-term perspective) 

(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

 (ethical and responsible business) 

(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม  

 (good corporate citizenship) 

(4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

2.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 

care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล

ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน (Define Objectives that Promote 

Sustainable Value Creation) 

3.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความ

ยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และ

สังคมโดยรวม 

3.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/

หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรม

และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

4. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 



 

                                                                          

4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาดองค์ประกอบ 

สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีกำหนด

ไว้ 

4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า องค์ประกอบและการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจนเพ่ือให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกำหนดไว้ 

4.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตาม

เป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

4.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

4.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ

กิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมท้ังบริษัทย่อยและกิจการ

อื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันดว้ย 

4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วย 

4.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน

ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ำเสมอ 

4.9 คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง

ข้อมูลท่ีจำเป็น และมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสม 

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ  

5. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 

5.1 คณะกรรมการควรดำเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มี

ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจำเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

5.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

5.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดำเนินงานของกิจการ 

5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 

Business) 

6.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ

สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 

6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย

คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 

6.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมท้ังดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทาง

ธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของกิจการ 

7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management 

and Internal Control) 



 

                                                                          

7.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทำให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย

จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส

ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม่สมควร 

7.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีชัดเจนและส่ือสาร

ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง 

7.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

8. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 

8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหน้ี 

8.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรม่ันใจได้ว่า กิจการมี

แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ังน้ีภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสีย 

8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

8.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทำหน้าท่ีใน

การส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทันเวลา 

8.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

9. สนับสนุนการมี ส่วน ร่วมและการส่ือสารกับผู้ ถือ หุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 

9.1 คณะกรรมการควรดูแลให้ม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัท 

9.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน 

10. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ี และไม่นำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นในการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบางจากซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ หรือกระทำการใดๆ โดยตนเองหรือมอบให้บุคคลอื่นกระทำการเพ่ือหาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ รวมถึงงดซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยใน

กลุ่มบริษัทบางจากซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ก่อนการประกาศแจ้ง

ข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน 

 เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีข้อมูลภายในท่ีอาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะจัดทำรายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) 

และกำหนดช่วง เวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบางจากซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ (Blackout Period) โดยผู้ท่ีทราบข้อมูลภายในต้องไม่ทำ

การซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะท้ัง

หมดแล้ว 

11. กรรมการท่ีมีความประสงค์ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบางจากซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ส่วนเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

12. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลข้างต้นเป็น ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 

เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี                                                                                                



 

                                                                          

• ตนหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

• ตนหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

13. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 2 

บริษัท โดยไม่กระทบการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันท่ีแก้ไขนโยบายฯ 19 ส.ค.59) ท้ังน้ี ไม่รวมถึง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริษัท บางจากฯ 

ได้ไม่จำกัด 

 

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท 

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  

2. กำกับดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี

มาตรการท่ีดูแลให้เร่ืองสำคัญได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่าง

รอบคอบโดยท่ัวกัน  

5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเร่ืองท่ีนำสู่ท่ีประชุม รวมถึงประเด็นการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี 

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการแต่

จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวนั 

 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเร่ืองต่างๆ รวมถึง 

• วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะส้ันและระยะยาว  

• แผนงานและงบประมาณประจำปี  

• การลงทุน ดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาท่ีสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  

• การปรับโครงสร้างการบริหาร  

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

• การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

• การแต่งตั้งกรรมการท่ีออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

• การกำหนดรายชื่อกรรมการผูมี้อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

• การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 

• การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท

ดังกล่าว 

 

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

• การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี 

• การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

• การกำหนดอำนาจดำเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

• การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารการจัดการ

บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

• การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 

 



 

                                                                          

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

• เร่ืองท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ 

(Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานท่ีคณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายท่ี

กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 

• เร่ืองท่ีมีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 

ท้ังน้ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและบริหารงาน

ประจำวันของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นอย่างดีท่ีสุด 

 

ข้อมูลติดต่อ 
คณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ 0 2335 4050 

โทรสาร 0 2335 8000 

E-mail:  bcpsecretary@bangchak.co.th 
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