นายสมนึก บารุงสาลี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการตรวจสอบ

นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน
2) ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ใน
ลักษณะเดี ยวกับ ที่ กาหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวงมถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้ อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทังการท
้
าหน้ าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

วาระและค่ าตอบแทน
1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่ พ้ น จากต าแหน่ ง อาจได้ รั บ การแต่ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ง ใหม่ ไ ด้ อี ก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
• พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
• ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบ
• ลาออก
• ตาย
• ผู้ถือหุ้นมีมติให้ ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้ องชี ้แจงสาเหตุให้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบ
4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วนั ที่มีจานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1)

สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

2)

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่ เ หมาะสมและมี ประสิท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ นชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหัว หน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

3)

พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบแผนการตรวจสอบของส านั กตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ ความเห็ น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน

4)

สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

5)

สอบทานให้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6)

7)

8)

9)

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณี ที่เห็นว่า ไม่
สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ไ ด้ หรื อละเลยไม่ ปฏิ บตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิ บตั ิหน้ าที่โดยมิ ชอบ รวมทัง้ เข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
-

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

-

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละคน

-

ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

-

รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ ลงทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก

10) หน้ าที่อื่นๆ
-

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ นอิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ
อื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นได้ โดยบริษัทฯ เป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย

-

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ได้ เต็มที่ ทังจากผู
้
้ บริ หาร พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง

-

พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อให้
ครอบคลุมภาระหน้ าที่ตามแนวปฏิบตั ิที่ดี และสอดคล้ องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง

-

ขอให้ ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปั ญหาในรายงานทางการเงินที่สาคัญ และการแก้ ไข
ในระหว่างงวดบัญชี
กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับข้ อมูลพืน้ ฐานและความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ

-

อย่างเพี ยงพอ ตลอดจนต้ อ งได้ รั บการฝึ กอบรมเสริ ม สร้ างความรู้ อย่า งต่อเนื่ อ งในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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