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หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่าน โดยมีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย
เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. รับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของ
บริษัท
5. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานหรื อหารื อนโยบายที่เกี่ยวกับการประเมินและบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนขันตอนวิ
้
ธีการที่ฝ่ายจัดการจะต้ อง
ปฏิ บัติเ พื่ อ กํ า กับ ดูแ ลและควบคุมความเสี่ย งดัง กล่า ว ตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ย งจะ
เห็นควร
8. กํากับดูแลให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง และรายงานประเด็นปั ญหาที่ น่าเป็ นห่วงทัง้ หมดแก่
คณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงทุกปี รวมทังเสนอต่
้
อ
คณะกรรมการบริษัทให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขตามความจําเป็ น
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษัท โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ยงเป็ นผู้ล งนามในรายงานดังกล่า ว ทัง้ นี ้ โดยมี เนื อ้ หาซึ่ง
ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
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ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตร (charter) และ
ซ. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทําดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงเห็นสมควร
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อฝ่ าย
จัดการไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงรายใดราย
หนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ดัง กล่า วต่อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ และผู้สอบบัญ ชี ท ราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี ข้ อ เท็จจริ งเกี่ ยวกับ
พฤติการณ์ อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรื อ บุคคล ซึ่ง รั บ ผิดชอบในการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ท ได้ ก ระทํ า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดําเนินการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมดจํ
้
านวน 3 ท่าน โดยมีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี ้
1. เสนอแนวทางและให้ ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ ้นเงินเดือนประจําปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึน้ เงินเดือน รวมทัง้ สิ่งจูงใจทางด้ านสวัสดิการและผลประโยชน์ ของประธาน
กรรมการบริษัท รวมทังญาติ
้
ของท่านซึง่ เป็ นพนักงานของบริ ษัท
3. พิจารณาทบทวน และอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายของประธานกรรมการบริ ษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณี ที่จําเป็ นเสนอให้ มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทที่ปฏิบัติหน้ าที่
ในคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเป็ นเสนอให้ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้
สิทธิพนักงานซื ้อหุ้น เบี ้ยเลี ้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สําหรับ
้ ้ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้กําหนดเงินค่าจ้ างของพนักงานแต่ละท่าน
ผู้บริหารระดับสูง ทังนี
6. กําหนดหลักเกณฑ์บคุ คลที่จะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่ งใส
8. เสนอและ/หรื อประเมินบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้ องการว่าจะให้ มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทหรื อไม่
10. แจ้ งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กําลังจะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระให้ แก่กรรมการบริ ษัทและ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรที่จะให้ การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนันๆ
้ ให้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปหรื อไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และเสนอแนะการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงที่จําเป็ นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบตั ิงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ
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