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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อหรื อกลไก
ที่ สาคัญ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มี ระบบการกากับดูแลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจะช่ วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเพิ่ มความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
เอื้ อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นและเพื่ อให้
รายงานทางการเงิ นมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจะ
ส่ ง ผลให้ ร ายงานทางการเงิ น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ การจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมุ่ ง หวัง เสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้บริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงินที่ได้รับการเผยแพร่
2. ความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ เพิ่ มมากขึ้ น โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะคานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
 การกากับดูแลการดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุ รกิ จ
 การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงทางธุ รกิจ
 การจัดทารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การทารายการระหว่างกันกับผูท
้ ี่เกี่ยวข้อง
3. แบ่ ง เบาภาระของคณะกรรมการให้ ล ดน้อ ยลง โดยมอบหมายอ านาจที่ เกี่ ย วกับ รายงานทางการเงิ น
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะเอื้อโอกาสให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ในด้านลึกและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารงานในด้านอื่น ๆ
4. ปรับ ปรุ งหน้า ที ่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื ่ อ สารระหว่า ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ฝ่ ายตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5. เสริ มสร้ างความเป็ นอิ ส ระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้ส ามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานที่สูงขึ้น
6. เสริ มสร้ างให้ ผูส้ อบบัญ ชี ด ารงความเป็ นอิ ส ระ และวางกรอบงานให้ผู ส้ อบบัญ ชี แสดงความเห็ น ได้
อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีข้ ึน
8. เพิ่มความแข็งแกร่ งในบทบาทและอานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกาหนดไว้
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2. องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ดั เลื อกสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดารงตาแหน่ ง ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
3. เมื่ อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรื อมีเหตุใดที่ กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ มีผลทาให้จานวนสมาชิ กน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่
วันที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่
จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการดารงตาแหน่ งเกิ น
วาระที่ กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั ฯ ทาหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ช่ ว ย
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม
การนาส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแต่ งตั้งเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิ จารณาจากบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านข้า งต้น รวมถึ ง ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนี้
5.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป: กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนักงาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
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3.

4.

5.

6.

7.

ลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่ มีหรื อเคยมี ค วามสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่ างอิ ส ระของตน รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี นัย หรื อ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของผู ท้ ี่
มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้อ ยกว่า
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี้ สิน รวมถึงพฤติ การณ์ อื่นใดในทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ ตอ้ งชาระต่ ออี กฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพ ย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการค านวณมู ลค่ าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สาหรับการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของ
สานักงานสอบบัญ ชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่ งตั้งขึ้ นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษ ทั อื่ นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ย่อ ยล าดับ เดี ย วกัน ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
2. ไม่ เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย และบริ ษ ทั ย่อ ยลาดับ เดี ยวกันเฉพาะที่ เป็ นบริ ษ ัท

จดทะเบียน
3. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มี ก รรมการตรวจสอบอย่า งน้อ ย 1 คน ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ในด้านบัญ ชี ห รื อ การเงิ น
อย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ฯ ต้องระบุ
ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณ สมบัติ ด ังกล่ าว และ
กรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการ
ตรวจสอบที่ตอ้ งส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
6. ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงิ น ของบริ ษทั ฯ ให้ถูกต้อง เปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ยงพอ เชื่ อถื อได้และ
ทันเวลา
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิ จารณาเสนอแต่ งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบอัต ราก าลัง และทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นในการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน อนุ มตั ิ แผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึ งการพิ จารณาอนุ มตั ิ การทบทวน
ปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่ วนที่มีนยั สาคัญ
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ ม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ใ ห้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งมี ผลบังคับใช้กบั บริ ษทั ฯ และ/หรื อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ โดยต้อง
มีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
9. ทบทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาแก้ ไ ขขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. มี อานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ไ ด้ข ้อ มู ลที่ ชัด เจนเพิ่ มขึ้ น ภายใน
ขอบเขตอานาจหน้าที่
11. มีอานาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
12. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที่ ความรับผิดชอบในทุกกิ จกรรมของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
ยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะ
7. การประชุม
7.1 วาระการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุมแต่ละครั้งมีการกาหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และจัดส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้มีเวลาในการพิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิ จารณา
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.2 จานวนครั้งการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัด ให้มี การประชุ ม แล้วแต่ ส ถานการณ์ และความจาเป็ นโดย
อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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7.3 องค์ ประชุม
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเข้าร่ วมประชุมจึงครบองค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อนาเสนองาน
และอาจเชิญกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมประชุมตามความจาเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ยง
มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม โดย
กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ พิจารณา
กรรมการตรวจสอบรายนั้น ต้อ งไม่ ร่ วมพิ จารณาให้ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนั้น และในการลงคะแนน
หากปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7.5 รายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่ งรายงานการประชุมดังกล่าว
จะต้ อ งน าส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัด ท าสรุ ปประเด็ น ที่ มี ส าระส าคั ญ ตามที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแจ้ง
เรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้ติดตามผลคืบหน้า กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ทุกคนรับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
หน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาคัญ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ น
อิ สระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มัน่ ใจได้ว่าฝ่ ายจัดการ
ได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. รายงานกิ จกรรมต่างๆ ที่ ทาเป็ นประจา เพื่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้ทราบถึงกิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่ องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 สรุ ปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
 รายงานเกี่ ยวกับความเห็ นต่ อรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรทราบ
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2. รายงานสิ่ งที่ ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลาใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมของบริ ษทั ฯ เพื่ อดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อสงสัยหรื อข้อสันนิ ษฐานว่าอาจมี การทุ จริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
 ข้อ สงสั ย ว่ าอาจมี การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
8.2 การรายงานต่ อหน่ วยงานทางการ
หากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่ งรับผิดชอบ
ในการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ได้กระทาความผิดตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติ การณ์ ดงั กล่าวต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้น
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่ อฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน และได้มีการหารื อร่ วมกัน กับ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และ
ผู ้บ ริ ห ารแล้ว ว่ า ต้อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อ ครบก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้ร่ ว มกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบท่ านใดท่ านหนึ่ งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสิ่ งที่ พบดังกล่าวต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.3 การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
รายงานกิ จกรรมที่ ทาระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ฯ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่ อถือได้ของกระบวนการจัดทา และเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
3. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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4. ความเห็ นเกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
8. รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทาแบบประเมิ น
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิ ธี ก ารอื่ น ที่ เหมาะสม เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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