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   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6 (ประกอบวาระท่ี 6) 
 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
                                                

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน  4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววฒันา ประธาน 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 

4 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี 

1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเพียงพอ 
1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีส าคญัอย่างเหมาะสม และถือปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ ใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มี

การเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ 
1.3 จดัให้มีการรับแจ้งข้อมลู หรือเบาะแสเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอ่ืนๆ จากพนกังานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และ

ด าเนินการตดิตามอย่างเหมาะสม  
1.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี 
2. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมใน
การพิจารณา และเหน็ชอบด้วย และมีการดแูลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิ
หน้าท่ีดงักลา่ว 

2.3 พิจารณาอนมุตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดงักลา่วต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมัน่ใจว่า มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้ง

ตรงตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
3. การปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
3.3 ก าหนดให้มีการปอ้งกนัการทจุริต และคอร์รัปชัน่ โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการหากมีมลูความผิดเกิดขึน้  

4. การปฏิบตัติามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน  
4.1 สอบทานให้มัน่ใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และ

ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
4.2 สง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5. การรายงาน 
5.1 รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ

บริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
o ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
o ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
o ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
o ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
o ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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o จ านวนครัง้ในการประชมุ 
o จ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุ 
o ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว้ 
o ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
o รายการอ่ืนท่ีเหน็ว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.2 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อาานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
o รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
o การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
o การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าตามวรรคหนึง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

6. หน้าท่ีอ่ืนๆ 
ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทมาร่วมประชมุชีแ้จง ให้ความเหน็ หรือจดัสง่เอกสารท่ีร้องขอตามความจ าเป็น 
2. พิจารณาและให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเหน็ได้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 
4. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ือหารือประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายอภินนัท์       ณ ระนอง ประธาน 
2 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการ 

3 นายฉตัรชยั        เอียสกลุ กรรมการ 
4 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการ 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 งานด้านการสรรหา 

1.   จัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ  

ของกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 2.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 3.    พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงู 

 4.    สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

 5.    ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวกบัการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 งานด้านการก าหนดคา่ตอบแทน 
   1.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท              

           และขออนมุตัท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

  2.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

  3.    ให้ค าชีแ้จงและตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  4.     รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท  

  5.     ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

3.   คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววฒันา ประธาน 
2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 



- 33 - 

 

 

4 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการ 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 
1. ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท  การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ฝ่ายบริหารและพนกังาน  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  
สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท  และข้อก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอต่อกรรมการ  ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัท 

3. ก ากบัดแูลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองและเหมาะสม  เพ่ือยกระดบัการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทสูม่าตราานสากล 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมความเหน็ในแนวปฏิบตั ิ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขัน้ตอนของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษัทมี ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษัทตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายสริศ พฒันะเมลือง 
(กรรมการผู้จดัการ) 

ประธาน 

2 นายสทุน   เปรมปรี 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส – สว่นงานคณุภาพ) 

กรรมการ 

3 นางสาวสริิณา   พฒันะเมลือง 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 

4 นายสวสัดิ ์  สขุะอาจิณ 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส – สว่นงานผลติ) 

กรรมการ 

5 นายสาวภทัรา ชยัยศบรูณะ 
(ผู้จดัการทัว่ไป – สว่นงานปฏิบตักิารธุรกิจ ) 

กรรมการ 

6 นายฮาจิเมะ คาโตะ 
(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 

7 นางสาวชลุีกร สวุิจิตร 
(ผู้จดัการทัว่ไป – สว่นงานจดัหา) 

กรรมการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1.  ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตราานสากล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีสอดคล้องตอ่ทศิทางกลยทุธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ    
2.  ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

เพ่ือให้มีประสทิธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
3.  ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า  เพ่ื อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ   
4.  รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ ขอค าแนะน า และให้ความเหน็เพิ่มเตมิตามความเหมาะสม เพ่ือเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัท  
5.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ท่ีส าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 
6.  สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง และมีประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสี่ยง 
7.  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหวัข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ หรือพนกังานของบริษัทมาร่วมประชมุชีแ้จง ให้ความเหน็ หรือจดัสง่เอกสารท่ีร้องขอตามความจ าเป็น 
2.  จดัหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเหน็ได้ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม 
3.  ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอ่ืนๆ เพ่ือหารือความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 


