สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
คณะกรรมกำร มี 7 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวสิ ัยทัศน์ และภารกิจของบริ ษทั ทุกปี
4. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ที่นาเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริ หารและระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
ได้แก่ คณะกรรมการตวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการก ากับดู แลกิ จการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
7. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และเลขานุ การบริ ษทั รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หารที่เสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณาคัด เลื อ กและแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และพิ จารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมที่ เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
11. กากับ ดู แ ลให้มีก ารบริ ห ารจัดการตามนโยบายกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี เพื่ อ ให้เชื่ อ มัน่ ได้ว่าบริ ษ ัท ได้มีค วามรั บ ผิด ชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชักช้าถึงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรื อการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มีก ารควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมีป ระสิ ท ธิ ผล และพิจารณา
ความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาเสนอแต่ งตั้ง โยกย้า ย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเลิ กจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึ งพิ จารณาเสนอค่ าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท โดยต้อ งมี ข ้อ มูล อย่างน้ อ ย
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
5.
6.

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มี 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นประธาน
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อยที่บริ ษทั จัดตั้งขึ้น รวมทั้งผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิที่สาคัญๆ ของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ
4. เสนอแนะข้อกาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
5. ดูแลให้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนื่ องและเหมาะสม
6. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท พร้ อ มความเห็ น ในแนวปฏิ บ ัติ แ ละ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน มี 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็ นประธาน
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ พิจารณาอนุ ม ัติ ในกรณี ที่ ตาแหน่ งว่างลงเนื่ อ งจาก
ครบวาระ และในกรณี อื่นๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง และเลขานุ การบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี ต าแหน่ งว่ างลง เพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ในการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สาหรับกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุ ดย่อ ยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หารและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ให้เหมาะสมกับ หน้าที่ ความรั บ ผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
4. กาหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
5. พิจารณากลัน่ กรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริ ษทั
6. กลัน่ กรองและตรวจสอบรายชื่ อผูท้ ี่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ถูกขึ้นบัญชีดา
หรื อถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่ วยงานเหล่านี้จดั ทาขึ้น
7. ในกรณี ที่ มี ก ารเสนอชื่ อ กรรมการที่ พ ้น วาระกลับ เข้ าดารงต าแหน่ ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
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