กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ว ยกรรมการบริษั ท ที่ เป็ น กรรมการอิ ส ระอย่ า งน้อ ย 3 ท่ า น ซึ่ง มี คุ ณ สมบัติ เป็ น ไปตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี ีความรู ้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทาน
งบการเงิน สอบทานการดําเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ
และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง้ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมี
การปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีในกรณีท่ีจาํ เป็ น
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี ้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณา
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปได้อีก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดเป็ นนโยบายเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระอาจ
ขาดความเป็ นอิสระเมื่อได้ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และมีป ระสิทธิ ภาพ พิจารณาวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
เพี ยงพอกับ การปฏิ บัติ หน้าที่ดังกล่าว พิ จารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการ
พิ จารณาแต่ งตั้ง โยกย้ายหรือเลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่น ใดที่ รบั ผิ ดชอบเกี่ ย วกับ การ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ ารณา คัดเลื อก เสนอแต่ งตั้งบุคคลซึ่งมี ค วามเป็ น อิส ระเพื่ อทําหน้าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ
มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และแต่งตัง้ บุคคลที่เหมาะสมดํารง
ตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. เมื่ อคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั แจ้งข้อเท็จจริงจากผู้ส อบบัญ ชี ในเรื่องเกี่ ยวกับ พฤติการณ์อัน ควรสงสัย ว่า
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ได้กระทําความผิดตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
9. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและ
การคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายและจริยธรรมกําหนดไว้

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับมาตราการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
12. ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

