กฎบัตรคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยทาหน้ าที่เฉพาะด้านช่วย
ศึกษากลันกรองงานของคณะกรรมการบริ
่
ษทั
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการยึดมันในความส
่
าคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสตามครรลองของ
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตทัง้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็ นคณะกรรมการที่
เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ของคณ ะกรรมการบ ริ ษั ท ในการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รที่ ดี เพื่ อให้ ค วามมั น่ ใจแก่
ผูม้ สี ่วนได้เสียว่าการดาเนินการขององค์กรเป็ นไปตามข้อ กาหนด และการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามจรรยาบรรณทีพ่ งึ
ปฏิบตั ิ คงไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ ดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
3) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูม้ คี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
หรือตรวจสอบอย่างเพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้หวั หน้าผูบ้ ริหารงาน
ตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ของบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยกฎหมายอย่าง ถูกต้องและ
เพียงพอ
2) สอบทานให้ บ ริษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง
3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4) พิจารณา รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการได้มาและ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
5) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสาคัญทีต่ รวจพบและการสนองตอบจากฝ่ ายจัดการ
6) มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ทเ่ี กีย่ วข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาเอาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ สอบสวน โดยปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของบริษทั ฯ
7) จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อท าหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ เสนอ
ค่าตอบแทน และเสนอถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้

9) พิจ ารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ส อบบัญ ชี และฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ มี
ความสัมพันธ์และเกือ้ กูลกัน และลดความซ้าซ้อนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10) ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
11) พิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของ หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบ
ภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
12) สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ ง
13) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้แก่
 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีส่ มควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทาดังกล่าว
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14) สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้านการคอร์รปั ชัน โครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
15) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี รวมทัง้ การแต่งตัง้ เพิ่มและถอดถอนจากกรรมการ
ตรวจสอบ
2) กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่า
เหมาะสม
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ครบกาหนดตามวาระ
 พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริษท
ั ฯ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการบริษท
ั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ย่นื ใบลาอออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
5) ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออก โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบทีต่ นแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ ต้องมีกรรมการอิสระ
เกินกว่ากึง่ หนึ่ง ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถหรือความเชีย่ วชาญในด้าน
การบริหารงานบุคคล
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3) ให้คดั เลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) ก าหนดวิธีก ารสรรหาและคุ ณ สมบัติข องผู้ท่ีจ ะมาดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ /
ผูจ้ ดั การใหญ่
2) ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ท่มี ีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ กรรมการผู้จดั การใหญ่ /
ผูจ้ ดั การใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั
3) กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ผูจ้ ดั การใหญ่
4) พิจ ารณาเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ เห็น ชอบและน าเสนอต่ อ ผู้ถือ หุ้ น เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5) พิจ ารณาเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ /ผู้จ ัด การใหญ่ ต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
6) ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นประจาทุกปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
7) ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2) กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ต่ อไปได้อกี วาระหนึ่ง
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
3) ในกรณีทก่ี รรมการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและ/หรือกรรมการบริ ษทั ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึง่ พ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ตนแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร
1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ อย่างน้อย 1 คนต้องเป็ น
กรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรูค้ วามชานาญด้านการบริหารความเสีย่ ง
2) บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็ นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนด
3) ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งทุกระดับขององค์กร
4) ดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5) ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั ในคราวถัดไป
6) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2) กรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วาระหนึ่งตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
3) ในกรณี ท่กี รรมการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรและ/หรือกรรมการบริษัทให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึง่ พ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารง
ตาแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กรซึง่ ตนแทน

4. คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ที พ่ี งึ ปฏิบตั กิ นั ตามมาตรฐานสากลต่างๆ
2) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3) ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) เสนอแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อคณะกรรมการบริษทั
2) กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3) ทบทวนแนวปฏิบ ัติด้า นการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี โดยเปรีย บเทีย บกับ มาตรฐานสากล และเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
4) มอบนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้คณะทางานการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
5) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2) กรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การแต่ งตัง้ ต่อไปได้อกี วาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าเหมาะสม
3) ในกรณีทก่ี รรมการพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและ/หรือกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งได้เพียงเท่า
วาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึง่ ตนแทน

