กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั
 ครังที2/2559 เมือวันที

มิ ถนุ ายน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึนมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําหน้าทีช่วยคณะกรรมการบริษทั มีการ
ปฏิบตั ิหน้าทีกํากับดูแลเกียวกับความถูกต้องของรายการทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพือส่งเสริมให้บริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั เกิดการ
กํากับดูแลกิจการทีดี นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีในการสอบทานความเพียงพอและความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั รวมทังรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอในรายงานประจําปี ของบริษทั เป็ นประจําทุกที
2. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบจํ า นวนอย่ า งน้ อ ย คน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบทีได้รบั การแต่งตัง โดยทีคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เป็ นกรรมการบริษั ท กรรมการอิส ระ และมีคุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนันกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
คน จะต้องเป็ นบุคคลทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ ปี
3.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง เมือ
. . ครบวาระ
. . ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
. . ถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
. . ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุด หรือคําสังทีชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดด้วย
ความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.2.5 เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
. . ตาย
3.2.7 ลาออก
. . เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.3 กรรมการตรวจสอบทีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อกี
3.4 ให้กรรมการตรวจสอบทีพ้นตําแหน่ งตามวาระอยู่รกั ษาการในตําแหน่ งเพือปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตังกรรมการตรวจสอบมาแทนตําแหน่ง
3.5 กรณีตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการทีมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบทีเข้าดํารงตําแหน่ งแทนนันจะอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนแทน
3.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตังเจ้าหน้าทีของบริษทั ทีเหมาะสมเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
อีก คน

4. สิ ทธิ การออกเสียง
กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คน มีสทิ ธิออกเสียงได้ เสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด
มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรืองทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนันต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรืองนัน
5. การประชุม
5.1
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งมีก รรมการร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึงหนึ งของจํา นวน
กรรมการทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.2
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ ครัง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วย
ตนเองในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสียง ฝ่ าย
บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลทีเกียวข้องในวาระการประชุมนันๆ เข้าร่วม
ประชุ มและขอข้อมูลตามความจําเป็ นและความเหมาะสมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมจะต้องจัดทําขึนและนํ าเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม
6. อํานาจ
มีอํานาจในการเชิญฝ่ ายบริหารหรือเจ้าหน้าทีของบริษัทมาร่วมประชุมชีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง
เอกสารทีร้องขอตามความจําเป็ น
6.1
พิจารณาและอนุ มตั กิ ารเสนอรายชือผูส้ อบบัญชีพร้อมทังค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั เพือขอรับ
การแต่งตังจากทีประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
6.2
รับทราบการปฏิบตั ิงานอืนทีมิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพือพิจารณามิให้
ผูส้ อบบัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
6.3
พิจารณาตัดสินใจในกรณีทฝ่ี ายบริหารและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นไม่ตรงกันเกียวกับรายงายทางการเงิน
หรือมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
6.4
สอบทานขันตอนการปฏิบตั งิ านและการกํากับดูแล รายการทีเกียวข้องกัน รายการทีเกียวโยงกันทีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบทีเกียวข้อง
6.5
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่ งตัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิก จ้าง และพิจารณาความดี
ความชอบของผูบ้ ริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน ตามทีคณะกรรมการบริหารเสนอ
6.6
พิจารณารายงานจากคณะทํางานบริหารความเสียง และฝ่ ายบริหารของบริษทั และหารือกับฝ่ ายบริหาร
เกียวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสียง
6.7
จัดหาทีปรึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ ชียวชาญทางวิชาชีพในการให้คาํ แนะนําปรึกษาหรือให้ความเห็นได้
ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
6.8
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพือประชุมหารือ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละครัง
6.9
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการทุจริต หรือรายการทีมีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการทีมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายทีเกียวข้องทีมีสาระสําคัญ ต่ อฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. หน้ าทีความรับผิดชอบ
7.1
รายงานทางการเงิ น
7.1.1 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทใช้
ี ในรายงานทางการเงิน
7.1.2 สอบทานประเด็นเกียวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินทีมีสาระสําคัญ รวมทังรายการทีมี
ความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการทีต้องใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิน
. . สอบถามฝ่ ายบริหาร และผู้สอบบัญ ชี เกียวกับผลการตรวจสอบ ความเสียงทีสําคัญ เกียวกับ
รายงานทางการเงิน และแผนทีจะลดความเสียงดังกล่าว
7.1.4 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกียวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงิน
7.2
การควบคุมภายใน
7.2.1 สอบทานว่าฝ่ ายบริหารได้กาํ หนดให้มกี ารควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสม และแนวทางการสือสารความสําคัญของการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสียงทัวทังบริษทั
7.2.2 สอบทานเพือให้มนใจได้
ั
ว่าข้อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายในทีผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชีเสนอนันฝ่ ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
7.3
การตรวจสอบภายใน
7.3.1 สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจําปี ตลอดจนบุคลากรและ
ทรัพยากรทีจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
7.3.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั งิ านของสํานักตรวจสอบภายใน เพือให้มนใจได้
ั
ว่าสํานัก
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ
7.3.3 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
7.4
การกํากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
7.4.1 สอบทานและอนุ ม ัติก ฎบัต รการตรวจสอบภายใน ของสํานั ก ตรวจสอบภายใน และควบคุ ม
แผนงานประจําปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรทีจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
7.4.2 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีมีการเปลียนแปลง และมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษทั ทีนําเสนอโดยสํานักตรวจสอบภายในอย่างสมําเสมอ
7.4.3 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรทีมีหน้าทีในการกํากับดูแลบริษทั และผลการติดตามการแก้ไข
รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั
7.4.4 สอบทานประสิท ธิผ ลของระบบในการติด ตามการปฏิบ ัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการ
ติดตามการแก้ไขในกรณีทไม่
ี มกี ารปฏิบตั ติ าม
7.5
การบริหารความเสียง
7.5.1 สอบทานความเพียงพอของการกํากับดูแลนโยบายและหน้าทีทีเกียวข้องกับการบริหารความ
เสียงของบริษทั และบริษทั ย่อย
7.5.2 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงของบริษทั และบริษทั ย่อย

7.6

7.7

การปฏิ บตั ิ ตามหลักจริยธรรมสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
7.6.1 สอบทานให้มนใจว่
ั าหลักจริยธรรมธุรกิจสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จดั ทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ
7.6.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ความรับผิดชอบอืนๆ
7.7.1 ปฏิบตั งิ านอืนตามทีคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
7.7.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ และนําเสนอขอ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเมือมีการแก้ไข โดยการนํ าเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
ธรรมาภิบาล (ถ้ามี)
7.7.3 จัดให้มกี ารประเมินตนแองอย่างน้อยปี ละ ครัง และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยการนําเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล (ถ้ามี)

นายชาลี ดิษฐลักษณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกําธร ฉิมพาลี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

