สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จานวน 3 ท่าน โดยมีอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินของ
บริษัท
5. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
7. สอบทานหรือหารือนโยบายที่เกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่ฝ่ ายจัดการจะต้อง
ปฏิบัติเพื่อกากับดูแล และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเห็นควร
8. กากั บ ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการบริหารความเสี่ย งอย่า งต่อ เนื่ อ ง และรายงานประเด็ น ปั ญ หาที่ น่ าเป็ น ห่ วงทั้ งหมดแก่
คณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกปี รวมทั้งเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความจาเป็น
10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อ เปิ ดเผยในรายงานประจาปีของบริษั ท โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ผู้ ล งนามในรายงานดั งกล่ า ว ทั้ งนี้ โดยมี เนื้ อ หาซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร และ
ซ. รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ ยง หากพบหรือมี ข้อ สงสัย ว่ามีรายการ หรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัท หรือฝ่ายจัดการ
ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
อัน ควรสงสั ยว่ ากรรมการ ผู้ จัด การ หรือ บุ ค คลซึ่งรับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริษั ท ได้ ก ระท าความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
13. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จานวน 3 ท่าน โดยมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจาปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัท
2. พิ จ ารณาทบทวนการจ่ า ยโบนั ส การขึ้ น เงิ น เดื อ น รวมทั้ ง สิ่ ง จู ง ใจทางด้ า นสวั ส ดิ ก าร และผลประโยชน์ ข อง
ประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
3. พิจารณาทบทวน และอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จาเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จาเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสวัสดิการผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิ
พนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กาหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กาหนดหลักเกณฑ์บคุ คลที่จะดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริษทั
7. กาหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอ และ/หรือ ประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในกรณีที่มีตาแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตาม
นโยบายคณะกรรมการบริษัทหรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กาลังจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัท และ
เสนอแนะคณะกรรมการบริษัทว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่จาเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ
12. รายงานการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
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