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หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงประกอบด้ วยกรรมการอิสระของบริ ษัท จํานวน 3 ท่าน โดยมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบ ดังนี (
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง( โยกย้ าย
เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง( บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
( าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง(
4. รับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกียวกับการรายงานทางการเงินของ
บริ ษัท
5. สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
( ( เพือให้ มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
7. สอบทานหรื อหารื อนโยบายทีเกียวกับการประเมินและบริ หารความเสียง ตลอดจนขันตอนวิ
(
ธีการทีฝ่ายจัดการจะต้ อง
ปฏิบตั ิเพือกํากับดูแล และควบคุมความเสีย งดังกล่าว ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย งจะเห็นควร
8. กํ ากับดูแลให้ มีก ระบวนการบริ ห ารความเสีย งอย่างต่อ เนื อง และรายงานประเด็น ปั ญ หาทีน่าเป็ นห่วงทัง( หมดแก่
คณะกรรมการบริ ษัท
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงทุกปี รวมทังเสนอต่
(
อ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขตามความจําเป็ น
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงเพือเปิ ดเผยในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสีย งเป็ นผู้ล งนามในรายงานดัง กล่า ว ทัง( นี ( โดยมี เ นื อ( หาซึง
ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี (
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ก. ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย ง และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎบัตร และ
ซ. รายการอื น ที เ ห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทัว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
11. ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียง หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรื อ
การกระทําดังต่อไปนี ( ซึง อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ก. รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริ ตหรื อมีสงิ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องทีสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย งเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อฝ่ ายจัดการ
ไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสียงรายใดรายหนึง
อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื (องต้ นให้ แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี ข้ อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์
อันควรสงสัย ว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรื อ บุคคลซึงรั บผิ ดชอบในการดําเนิน งานของบริ ษั ท ได้ กระทํา ความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดําเนินการอืนใดตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสีย ง
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการอิสระของบริ ษัท จํานวน 3 ท่าน โดยมีหน้ าทีและความ
รับผิดชอบ ดังนี (
1. เสนอแนวทางและให้ ความเห็นในภาพรวมเกียวกับการขึ (นเงินเดือนประจําปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริ ษัท
2. พิ จ ารณาทบทวนการจ่ า ยโบนั ส การขึ น( เงิ น เดื อ น รวมทั ง( สิ ง จู ง ใจทางด้ านสวัส ดิ ก าร และผลประโยชน์ ข อง
ประธานกรรมการบริ ษัท รวมทังญาติ
(
ของท่านซึง เป็ นพนักงานของบริ ษัท
3. พิจารณาทบทวน และอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายของประธานกรรมการบริ ษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีทีจําเป็ น เสนอให้ มีการเปลียนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท ทีปฏิบตั ิหน้ าทีใน
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย ง และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีทจี ําเป็ น เสนอให้ มีการเปลีย นแปลง หรื อเพิมเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้ สทิ ธิ
พนักงานซื (อหุ้น เบี (ยเลี (ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอืนๆ) นโยบายการขึ (นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สําหรับผู้บริ หาร
ระดับสูง ทังนี
( ( ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้กําหนดเงินค่าจ้ างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กําหนดหลักเกณฑ์บคุ คลทีจ ะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท
7. กําหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรื อ ประเมินบุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการบริ ษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาในกรณีทีมีตําแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้ องการว่าจะให้ มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิมเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริ ษัท หรื อไม่
10. แจ้ งรายชือกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทีกําลังจะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระให้ แก่กรรมการบริ ษัท และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริ ษัท ว่าสมควรทีจะให้ การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนันๆ
(
ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปหรื อไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง( และเสนอแนะการแก้ ไข
เปลีย นแปลงทีจําเป็ นต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
12. รายงานการปฏิบตั ิงาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบ
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