ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน และมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดําเนิ นงานตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อทําหน้าที่ สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี การเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ มี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรื อ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้ผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิ สระ และพิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นการรายงานการปฏิบตั ิ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่ งต้อง
เป็ นกรรมการอิ สระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิ สระ ทําหน้าที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ
พิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ กรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์
และความโปร่ งใส และพิจารณาแนวทาง / กําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
โดยให้ มี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ห รื อ วิ ธี ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและสมเหตุ ส มผล เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่ งหนึ่ งต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่พิจารณากําหนดแนวทาง
เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ตลอดจนนโยบาย / มาตรการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกําหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
ขององค์กร และกํากับดูแลให้คาํ ปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ รวมถึงการดําเนิ นการด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการ
ดําเนินการด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ ยงที่สําคัญ รวมทั้งอนุมตั ิและทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ดูแลให้
บริ ษทั ฯ มีการระบุความเสี่ ยง และให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ
เสี่ ยงดังกล่าวเพื่อจัดลําดับความเสี่ ยง พร้อมทั้งดูแลให้มีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรื อมี ประเด็นที่ มีผลผูกพัน ทาง
กฎหมายและมีความซับซ้อนเชิ งธุ รกิ จ หรื อมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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