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อํานาจหน้ าที่ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
1. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. กําหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
6. กํากับดูแล และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. กํากับดูแล และพัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
8. กํากับดูแล ควบคุมให้ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย ให้ สามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน
และรับรู้ขา่ วสารอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โปร่งใส เปิ ดเผย และสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และติดตามการดําเนินงาน
11. ประเมินผลการดําเนินงานผู้บริ หารระดับสูง และพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กํากับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด ตลอดจนพิจารณากลัน่ กรองการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
รายงานทางการเงิน ร่ วมกับคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีก่อนนําเสนอต่ อ
บุคคลภายนอก
2. พิจารณาความเป็ นอิสระ คัดเลือก เสนอให้ แต่งตั ้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และประชุมร่ วมกับผู้สอบ
บัญชี ปี ละ 4 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาปั ญหา และอุปสรรคที่มีนัยสําคัญที่ผ้ ูสอบบัญชีประสบระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ ข้อยุติเมื่อมี
ความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชี และฝ่ ายจัดการ
4. กํากับดูแล และสอบทานให้ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
5. กํากับดูแลให้ มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผลใน
การปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการ
แต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าสายงานตรวจสอบภายใน
7. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
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8. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัท
9. กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
10. สอบทานความถูกต้ อง และประสิทธิ ผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมภายใน ให้
ข้ อเสนอแนะปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ มี
ความถูกต้ อง สมเหตุสมผล และเป็ นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
12. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
13. ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และในการปฏิบตั ิตามขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยก สั่งการให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ หารระดับสูง
หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ อง
จําเป็ น
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

กํากับดูแลผลการดําเนินงานทางด้ านการเงินของกลุม่ บริ ษัท
กํากับดูแล กลัน่ กรอง อนุมตั ิ และติดตามโครงการลงทุนต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิ
กํากับดูแล และประเมินแผนบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
กํากับดูแล ติดตามการบริ หารความเสี่ยง ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิ จ ารณาโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดคุณ สมบัติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง ของกรรมการ และกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่บริ ษัท
แต่งตั ้งขึ ้น
3. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
4. นําเสนอนโยบาย และแนวปฏิบตั ิในด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท และพิจารณาปรับปรุ ง
ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
5. ประเมินผลงาน และติดตามการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่ องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้ อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริ ษัท
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คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่ าตอบแทน มีอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี และกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทน
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้ อมทัง้ ให้ คําปรึ กษาแก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ในการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
2. พิจารณาแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่จะเสนอชื่อให้ ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
3. พิจารณานโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ ยวกับโครงสร้ างผลตอบแทน
พนักงาน ได้ แก่ นโยบาย และงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจําปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจําปี
4. พิจารณาการจัดสรร การให้ สิทธิ ซื ้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
โครงการ
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