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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
กฏบัต รนี ้จัด ท าโดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื ่อ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที ่ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียว่าการดาเนินการของบริ ษัท ฯ มีระบบตรวจสอบภายในและระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติ
กาหนดกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัท รวมทังผู
้ ้ บริหาร มีความเข้ าใจขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คุณสมบัตทิ วั่ ไป
2.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่
บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี อ านาจควบคุมของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ โดยให้ นับรวมหุ้นที่ ถื อ
โดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
2.1.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดีย วกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อ ของผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.1.3 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันได้ รับ
แต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทังไม่
้ มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในลักษณะที่จะทาให้ ขาดความเป็ นอิสระ
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2.1.4 ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ฯ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.1.5 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของ
กรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ ล้ ว
ยังต้ องสามารถแสดงความเห็ นหรื อรายงานได้ อย่างมี อิสระ ตามภารกิ จ ที่ ได้ รับ มอบหมายโดยไม่ต้ อง
คานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น
2.1.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
ผู้มี อ านาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมี ผ้ ูสอบบัญ ชี บริ ษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.1.7 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใด ๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ การบริ การเป็ น
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้ รั บ ค่ าบริ การเกิ น กว่ า 2 ล้ านบาทต่ อปี จากบริ ษั ท ฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท ฯ
หรื อบริษัทย่อย
2.1.9 ไม่มี ลักษณะอื่นใดที่ ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
2.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ ตามคุณ สมบัติที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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2.2

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
2.2.1 ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัด สิ น ใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
2.2.2 ไม่ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกั น
เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
2.2.3 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนที่มี ความรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที่จ ะ
สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3.

การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
3.1 การแต่งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้แ ต่ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระเป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้ อย 3 คน
โดยมีกรรมการอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้ที่มี ความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของ
งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ ดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
3.1.3 เมื่ อ กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ ง หรื อ มี เหตุ ที่ ก รรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้ จนครบวาระ และมีผลให้ จานวนสมาชิกน้ อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นมี หน้ าที่แต่งตังกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
้
ครบถ้ วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1.4 ให้ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในด ารงต าแหน่ง เป็ น เลขานุก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.2 วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมี วาระการดารงตาแหน่ง
ตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
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3.3

การพ้ นจากตาแหน่ง
3.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
ก) ครบกาหนดตามวาระ
ข) พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
ค) ลาออก
ง) เสียชีวิต
จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณี ที่ยังดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
บริ ษัทอยู่ ให้ ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผลโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมส่งสาเนาหนังสือลาออก
ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลอื่ น
ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
3.3.3 กรณี กรรมการตรวจสอบลาออก หรื อพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ให้ บริ ษัทแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูกถอดถอนสามารถ
ชี ้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ สานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
4.

การประชุม
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกาหนดการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยทุก
3 เดือน โดยประชุม ร่ วมกับ ผู้ตรวจสอบบัญ ชี ภ ายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายบริ ห าร และผู้บริ ห ารที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญ ชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรื อในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการทารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศกาหนด
4.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการ
คณะกรรมตรวจสอบโดยคาสัง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อน
วันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุม
ให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ควรกาหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่างชัดเจน และนาส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าด้ วยระยะเวลา
พอสมควร เพื่อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
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4.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
4.4 กรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ให้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4.5 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุม ให้ ถือเสียงข้ างมากถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
4.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณาห้ ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
4.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
4.8 รายงานการประชุม ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุม
ดังกล่าวต้ องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงาน
ผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริษัท ทังบริ
้ ษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้ เข้ าร่วมประชุม หารื อ ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถามได้
4.10 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้ มี การประชุม เพื่ อพิ จารณาในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ ได้
รับมอบหมายดังต่อไปนี ้
- การพิจ ารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง หลักการบัญ ชี และวิธี
ปฏิ บัติ ท างบัญ ชี การปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การด ารงอยู่ ข องกิ จ การ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชี ก่อน
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
- การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)
- การพิ จ ารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริ ษั ท
ขันตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที
้
่เกี่ยวข้ องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้
วางแผนไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ ตรวจพบการทุจริ ตหรื อข้ อบกพร่องต่าง ๆ
ของระบบการควบคุมภายใน
- การพิ จารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่ เกิดขึน้ ในระหว่าง
การตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั งิ านของผู้ตรวจสอบภายใน
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- การพิ จารณาร่ วมกับผู้สอบบัญชี ถึงปั ญหาหรื อข้ อจ ากัดที่ เกิ ดขึน้ จากการตรวจสอบ
งบการเงิน
- การพิ จ ารณาร่ วมกับ ผู้ต รวจสอบภายในและผู้ส อบบั ญ ชี ว่า ได้ มี ก ารวางแผนเพื่ อ
ทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้ อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี่ ยวกับโครงการรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริ ษัท
หรื อบุคคลภายนอก
- การพิ จ ารณาทบทวนรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ดความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่น
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เป็ นต้ น
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์
- การปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5.

ขอบเขต หน้ าที่ความรับผิดชอบ
5.1 สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
5.2 สอบทานให้ มี ระบบควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ ปฎิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังสอบทานให้
้
บริ ษัทย่อย
ของบริ ษั ทฯ ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ที่ กาหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิ จการที่
บริษัทฯ เข้ าไปลงทุน
5.4 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมี ความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษั ท ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุค คลดัง กล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุม กับผู้ส อบบัญ ชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.5 พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
รวมตลอดจนรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
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5.6 จัดทารายงานประวัติของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยตาม
ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
5.7 ปฏิ บัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้ วย
5.8 รายงานอื่ น ใดที่ เห็ น ว่าผู้ถื อหุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ทอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษั ทรับ ทราบ
กิจกรรมของคณะกรรรมการตรวจสอบ
5.10 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อ
การกระท าซึ่ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ างมี นัย ส าคัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่ อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึง่ ประเภทรายการหรื อการกระทาที่ต้องรายงานมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
5.10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5.10.2 การทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
5.10.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.11 ให้ การแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในต้ อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
6.

อานาจดาเนินการ
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจแต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ฯ ซึ่งการดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิ
ของบริษัทฯ
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
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7.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1. รายการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก)
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็ นในการพิ จารณ า
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน
ข)
รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
ค)
รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ง)
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
7.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ หาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ก)
รายงานการทุจริต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสาคัญในระบบควบคุมภายใน
ข)
รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ค)
ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง)
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบนี จ้ ะเสนอต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2557 ในวัน ที่
22 เมษายน 2557
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