กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมัน่ ในความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) เพื่อดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสตามครรลองของกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ทังต่
้ อผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า และลูกค้ าของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นหน่วยงานอิสระที่จะให้
การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกากับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าการ
ดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามจรรยาบรรณที่พงึ ปฏิบตั ิ คงไว้ ซงึ่ ระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการทุจ ริ ต รวมถึงสอดส่องดูแล
ความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการ
เงินของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ ึ ้น โดยมีเนือ้ หา
ดังนี ้
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คน เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินหรื อตรวจสอบอย่างเพียง
พอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้ านอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความ
มีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ ให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความเหมาะสม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
1. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
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2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ ประกาศอื่น ใด กฎ ระเบี ยบ และ/หรื อ ข้ อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
ได้ อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่ อถื อและเป็ นที่ยอมรั บโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนิ น
หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
ตรวจสอบเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ
7. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
8. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสีย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทัง้ ในด้ านการเงินและบริ หารงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และรวมถึงไม่เคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาหนึง่ ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ
ยกเว้ นคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสีย
นันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
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9. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการ
รายดังกล่าว รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่ง
10. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่ง
11. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับ
การแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่ง
12. ไม่เป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ น ตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ฯ ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
13. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ นการแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ
บริ ษัท ย่ อย หรื อไม่เป็ น หุ้น ส่วนที่ มีนัย ในห้ างหุ้น ส่วน หรื อเป็ น กรรมการที่ มีส่ว นร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
14. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
15. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ
16. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

3

ขอบเขต หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และตามที่กาหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรื อเลิกจ้ าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ฯ เสนอค่าตอบแทน รวมถึงจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่ อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป รวมทัง้
จัดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
4. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน
(Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
5. สอบทานความถูกต้ อง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
การควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริ หารความเสี่ยงการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลและ
ระบบเครื อข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุ งให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
6. สอบทานและอนุมตั ิ “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ ตรวจสอบและประเมินผลแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
7. พิจารณา แต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดให้ มีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้ าที่และรายงาน
ต่างๆ รวมทังสายการบั
้
งคับบัญชา
9. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ คาแนะนาหรื อเพื่อปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในให้ เหมาะสมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11. พิจารณาอนุมัติ แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวมถึงพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ มีความสัมพันธ์และเกื ้อกูลกัน และลดความซ ้าซ้ อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้ านการเงิน
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12. ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อสอบทานระบบ
การปฏิบัติงาน ระบบบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ปั ญหาเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังเข้
้ าเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต การบริ หารคลังสินค้ าและสภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
13. สอบทานความพอเพียงของระบบกากับดูแลของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
14. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระเบียบ ข้ อบังคับและ
กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมติ
้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
15. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบงานเชิ งป้องกันและเป็ นประโยชน์ ให้ กับหน่วยงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานให้ ดียิ่งขึ ้น รวมทังสอบทานกระบวนการภายในของบริ
้
ษัทฯ เกี่ยวกับการแจ้ ง
เบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
16. สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีระบบบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี
ประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมี
อานาจในการแต่งตัง้ คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อดาเนิ น ในด้ านบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ตามความ
เหมาะสม และจาเป็ น ทัง้ นี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และ/หรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ยงต้ องมีการ
รายงานประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริ หารความเสี่ยง ให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบรั บทราบอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
17. พิจารณาการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ
ได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระเบียบ ข้ อบังคับและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมติ
้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
18. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
19. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิ ผล เริ่ มตัง้ แต่การประเมินความเสี่ยง การสร้ างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนสอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ตามที่สายงานตรวจสอบได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ วเพื่อมัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการ
5

ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตามที่ได้ รายงานไว้ ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
20. จัด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี ข องบริ ษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบไปด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก.

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

ข.

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ

ค.

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ.

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ฉ.

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

ช.

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)

ซ.

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

21. มีอานาจในการสอบทานผู้ที่เกี่ ยวข้ องภายใต้ ข อบเขตอานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อานาจในการว่าจ้ างหรื อนาเอาผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านมาช่วยงานตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ยง
หรื อเรื่ องอื่นใดภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัทฯ
22. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่
ก.

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ข.

การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

ค.

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หารไม่
ดาเนิ นการให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ
รายงานว่า มีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
23. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอกฎบัตรให้ คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบ
24. จัดให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้
ในภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
25. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
26. พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังก
้ าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม
1. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส รายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน และเรื่ องอื่นๆ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยก
ประชุมเป็ นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องจาเป็ นเร่ งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสัง่ ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้
เร็ วกว่านันก็
้ ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอาจมาเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
หรื อเข้ าร่ วมประชุมโดยวิธีอื่น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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6. กรรมการตรวจสอบซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบอย่าง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ

ก.

ครบกาหนดตามวาระ

ข.

พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ

ค.

ลาออก

ง.

ตาย

จ.

ขาดคุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตรวจสอบตามข้ อบังคับ นี ้ หรื อตามหลักเกณฑ์ ข องส านัก งาน
ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ฉ.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้ กรรมการตรวจสอบยื่นใบลาออก
พร้ อมชี ้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่ในกรณีที่จาเป็ น
และสมควร โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งเรื่ องการลาออกให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทันที
5. ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ อาจแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเพื่อเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในตาแหน่งที่ว่างลงนันได้
้ เว้ นแต่
ในกรณี ที่ปรากฏว่าตาแหน่งที่ว่างลงนัน้ ส่งผลให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเพื่อเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ในตาแหน่งที่วา่ งลงนันโดยเร็
้
ว และจะต้ องไม่เกินกว่า 3 เดือนภายหลังจากที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่าง
ลง เพื่อให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้ อมแจ้ งให้ ตลาด
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หลักทรั พย์ ฯ ทราบ ทัง้ นี ้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณี ข้างต้ นจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้ ตามวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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