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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ถือ เป็ น กลไกที่ส าคัญ ของระบบการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี (Good
Corporate Governance) ซึง่ บริษทั ได้แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีก่ ากับดูแลการดาเนินงาน และการบริหารงานให้มมี าตรฐาน
เป็ นไปในแนวทางทีถ่ ูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนเพื่อเป็ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
บริษัทจึงได้จดั ทากฎบัตรตามหลัก เกณฑ์ และแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ตามนิยามที่
กาหนดไว้ขา้ งล่างนี้) รวมทัง้ แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ะสนองความคาดหวัง
ของผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานกากับดูแลภายนอกองค์กร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของคณะกรรมการบัริษัท ที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ มาเพื่อ ช่ ว ย
คณะกรรมการให้ปฏิบตั งิ านในประเด็นทีอ่ าจถูกมองข้ามและเพื่อให้กจิ การมี ระบบการกากับดูแลที่ดี การจัดตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการและการเพิม่ มูลค่าให้องค์กร ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
ความเชื่อมันและความน่
่
าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน เพิม่ ความระมัดระกังในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะคานึงถึงความรับผิดชอบของตน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การรายงานข้อมูลทางการเงิน
การเลือกใช้นโยบายทางบัญชีทเ่ี หมาะสม
การบริหารทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการและการควบคุมความเสียงทางธุรกิจ
การพิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบัรษิ ทั
การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรึอรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การกากับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และงบประมาณของสานักงานตรวจสอบภายใน

ทัง้ นี้จะเอือ้ โอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายในได้ในเชิงลึกขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการบริหารงานด้านอื่นๆ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดารงไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์ในการทางานกับคณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ รั หิ าร รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และเพื่อให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านจาเป็ นต้องพัฒนาและดารงไว้ซ่งึ ความชานาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทัง้ เข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษทั
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1. คานิ ยาม
“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ไ ด้ร ับ
เงินเดือนประจา/ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
“พ.ร.บ.” หมายความถึง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” หมายความถึง นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือนิตบิ ุคคลที่
1)
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือ 2) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ 3) ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือ 4) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) เข้าไปถือหุน้ หรือมี
อานาจควบคุมหรือมีสว่ นได้เสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
2. เป้ าหมาย
เพื่อช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษทั ให้บรรลุหน้าทีต่ ามความรับผิดชอบ โดยควบคุมดูแลเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ทา
ให้รายงานทางการเงินของบริษทั มีความน่าเชื่อถือ (2) ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (3) ตรวจสอบความเป็ น
อิสระและคุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี และ (4) ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของส่วนตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี และเพื่อ
จัดทารายงานตามทีห่ น่วยงานกากับดูแลภายนอกต้องการ
3. อานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการ หรือมอบอานาจให้สอบสวนเรื่องสาคัญใดๆ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) มีอานาจทีจ่ ะว่าจ้างทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระมา
ให้คาแนะนา ข้อคิดเห็น หรือช่วยดาเนินการสอบสวนในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน ตามความรับผิดชอบ ในกรณีท่มี ี
ความจาเป็ นเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นไปด้วยดี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั (2) มีอานาจทีจ่ ะขอข้อมูลสารสนเทศตามทีต่ ้องการ
และขอความร่ วมมือตามคาร้อ งขอจากพนักงานของบริษัท และ (3) มีอ านาจที่จะเชิญกรรมการบริหาร ผู้บ ริห ารหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ หรือเข้าร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือทีป่ รึกษาภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
4. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน
4.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ และประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงินเพียงพอจะทาหน้าที่
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4.5 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
4.6 คณะกรรมการบริษทั คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีช่ ่วยเหลือการ
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ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
5. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรีอผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ด้งนี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป
่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาจากบริษทั บริษทั ในเครึอ บริษทั
ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
4. เป็ น กรรมการที่ไ ม่ ม ีผ ลประโยชน์ ห รือ ส่ ว นได้ เ สีย ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ ทางอ้ อ มทั ง้ ในด้ า นการเงิน และการ
บริหารงาน ของบริษทั บริษทั ในเคริอ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
5. เป็ นกรรมการที่ไม่มผ
ี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้น มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์ หรึอส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ ก็
สามารถ แต่งตัง้ ได้ โดยไม่ตอ้ งเว้นระยะเวลาดังกล่าว
6.
เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
7. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบ
ั การแต่งด้งขึนเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ แสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่ท่ีไ ด็ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. ความเป็ นอิ สระ
1.

2.

ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด็รบั มอบหมาย
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชนใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ หรึอตาแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงสถานการณ์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะ
เป็ น
กรณีท่ถี ือว่าปฏิบตั ิภารกิจโดยขาดความเป็ นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้ อทิ ธิพลของกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เป็ นต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุน้ เคย ความเกรงใจ หรึอด้วยเหตุผลใดๆ ที่
ส่งผลให้การปฏิบตั ภิ ารกิจเป็ นไปตามความต้องการของบุคคลหรอกลุ่มบุคคลเหล่า นัน้ จนทาให้เกิดเหตุการณ์
ดังนี้
1)
ละเว้นไม่ปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2)
ยอมรับ ข้อ เสนอหรือ กระท าการใดๆ ในสิง ที่ไ ม่ ค วรกระท าและมีผลท าให้ บ ริษัทและผู้ถีอหุ้น
เสียหาย หรึอสูญเสียผลประโยชน์ทค่ี วรจะได้รบั
3)
ไม่แสดงความเห็นหรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างตรงไปตรงมา
4)
ไม่ มีก ารประสานงาน ปรึก ษาหารึอ หรอไม่ ใ ห้ค วามร่ ว มมือ กับ กรรมการ ฝ่ ายบริห าร หรื อ
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5)

6)

7)

8)

เจ้าหน้าที่ ของบริษทั ทีต่ นปฏิบตั ภิ ารกิจอยู่
ได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั บริษทั ย่ อย บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติในฐานะเป็ นสถาบันการเงิน
ดาเนินรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบทีก่ ระทากับ
บริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่าย
สินค้าหรือบริการทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี้
•
การได้มาหรือจาหน่ ายสินค้าหรือบริการนัน้ อยู่บนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจปกติ และ
เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปที
่ ก่ าหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชดั เจนและเป็ นทีเ่ ปิ ดเผย และ
•
ราคาสินค้าหรือค่าบริการเทียบเคียงได้กบั ราคาสินค้าหรือค่าบริการทีใ่ ห้ลกู ค้ารายอื่น
ดาเนินรายการใดๆ ทีเ่ ข้าข่ายรายการเกีย่ วโยงกัน ซึง่ มิได้ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ดาเนินรายการอื่นทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด

7. อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
1.
2.

3.

4.

ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้ าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่ อ งที่
เกีย่ วกับ กิจการและการดาเนินงานของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ทีอ่ ยู่ในขอบเขต
หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรึกษาหารือผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีท่ี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี

8. หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 รายงานทางการเงิน
(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีค วาม
ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เพีย งพอ เชื่อ ถือ ได้ และทัน เวลา โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญ ชี และผู้บ ริห าร ที่
รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส และประจาปี
8.2 รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
(2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยง หรือรายการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือรายการ ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
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8.3 การควบคุมภายใน
(1) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี และสานักตรวจสอบภายในเกีย่ วกับ
ระบบการ
ควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน้
8.4 การตรวจสอบภายใน
(1) สอบทานให้บ ริษัท มีห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่มีค วามเป็ น อิสระ และมีร ะบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล
(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมตั กิ ฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทัง้
ในการกาหนด และปรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมันใจว่
่ า หน่ วยงานนี้ทาหน้าทีอ่ ย่าง
เป็ นอิสระ
(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับระบบควบคุมภายใน และ
กระบวนการจัดการทางการเงิน
(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ขอ้ สังเกตงบประมาณ และอัตรากาลังของส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ าย
บริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึง ทีป่ รึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มคี วามสัมพันธ์ทเ่ี กือ้ กูลกัน ไม่ซ้าซ้อน
8.5 การสอบบัญชี
(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ได้ผสู้ อบบัญชีทม่ี คี วามเป็ นอิสระ โดย
คานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้
และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในปี ท่ี
ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
(2) สอบทานขอบเขต และวิธกี ารตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทัง้ พิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
(3) เสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่องสาคัญระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
(4) สอบทานรายงานของผูส้ อบบัญชีทจ่ี ดั ทา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะนัน้
(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
(6) รับทราบจากผูส้ อบบัญชีโดยไม่ชกั ช้าในข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผูจ้ ดั การหรือ
บุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ได้กระทาความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306,
308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพ.ร.บ. เมื่อผูส้ อบบัญชีได้พบ และดาเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชกั ช้า รวมทัง้ ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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8.6 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8.7 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่
อื่น ใดที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีค วามส าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ผู้ถีอหุ้น และผู้ลงทุนทัวไป
่ เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และตรงไปตรงมาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้คณะกรรมการบริษัทมันใจได้
่
ว่า ฝ่ ายจัดกา รได้มีการ
บริหารงานอย่างระมัดระวังและคานึงถึง ผลประโยชน์ของผูถ้ อี หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
1.

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีท
่ าอย่างเป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
•
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรองต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
•
สรุปรายงานกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี
•
รายงานเกีย่ วกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
•
รายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
2) รายงานสิง่ ทีต
่ รวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขทันเวลา
•

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•

ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสงิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหดักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
รายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ

•
•
2.

3.

การรายงานต่อหน่วยราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิ่งทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงาน และได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารแล้วว่าจะต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ่งทีพ่ บดังกล่าวต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
รายงานกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่
รายงาน ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
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8.8 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(1) สอบทานให้บ ริษัท มีก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ให้แ นวทาง และ
ข้อเสนอแนะทีจ่ าเป็ นเพื่อการพัฒนา
(2) ให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั
(3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบั สาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง
พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
8.9 การบริหารความเสีย่ ง
(1) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
(2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะทางานบริหารความเสีย่ ง และฝ่ ายบริหารในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
8.10 ความรับผิดชอบอื่นๆ
(1) ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ค วามรับ ผิด ชอบในกิจ กรรมทุ ก ประกา รของบริษัท ต่ อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ
(2) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการตรวจสอบนี้ ใ ห้ ท ั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของบริษทั เป็ นปกติปีละครัง้
(3) มีหน้าทีต่ ามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดเพิม่ เติม
9. วาระการดารงตาแหน่ ง
9.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั
9.2 กรรมการตรวจสอบทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
9.3 กรรมการตรวจสอบที่ป ระสงค์จ ะลาออกก่ อ นครบวาระ ควรแจ้ง และยื่น หนัง สือ ลาออกให้บ ริษัททราบล่ วงหน้ า
พอสมควรพร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
9.4 กรณีทต่ี าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มจี านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชกั ช้า
โดยบุ ค คลที่เ ข้า เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหน่ ง ได้เ พีย งเท่า วาระที่ย ังเหลือ อยู่ข องกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนแทน
9.5 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(2) ขาดคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
(3) ตาย
(4) ลาออก
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(5) ถูกถอดถอน
(6) ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุด หรือคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดทีก่ ระทาด้วย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
10. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
10.1 ควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และต้องมีการกาหนดระเบียบวาระการประชุมของการประชุม แต่ละครัง้
อย่างชัดเจน โดยนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการ
ประชุมทุกครัง้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความจาเป็ นเร่งด่วน อาจแจ้งให้กรรมการตรวจสอบ
ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก็ได้
10.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจจัด การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณี ท่ีมีค าขอจากสมาชิก ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่ อพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งต้องนามา
หารือร่วมกัน
10.3 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ หรือต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
10.4 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการตรวจสอบลาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
10.5 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชีข้ าดให้ถอื เสียงข้างมาก ในกรณีทค่ี ะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
10.6 กรรมการตรวจสอบผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ ในวาระที่ พิ จ ารณา กรรมการตรวจสอบคนนั ้น ต้ อ งไม่ ร่ ว ม
พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนัน้ ๆ
10.7 การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม ซึง่ ถือว่ามีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มี
การประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินนั ้ ๆ ได้รบั การลงนามรับรองโดยกรรมการตรวจสอบทุกคน ทุกครัง้
10.8 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
10.9 เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม และ จัดทารายงาน
การประชุม
10.10 ต้ อ งมีก ารน าส่ ง รายงานการประชุ ม ทุ ก ครัง้ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วัน
ก่อนวันประชุมครัง้ ถัดไป โดยจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ นาส่ง
รายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบ
10.11 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจเชิ ญ กรรมการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ
ข้ อ มู ล อัน เป็ นประโยชน์ หรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตลอดจนสามารถเชิ ญ นั ก กฎหมาย หรื อ ผู้ ส อบบัญ ชี หรื อ ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือทีป่ รึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบได้
10.12 จัด ให้ มีก ารประชุ ม ร่ ว มกับ ผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท โดยไม่ มีฝ่ ายจัด การเข้า ร่ ว มด้ ว ย อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันในประเด็นทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับฝ่ ายจัดการ หากพบประเด็นปั ญหา
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การปฏิ บตั ิ งานทื่เกี่ยวเนื่ องกับหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคานึงถึงการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วเนื่องกับเจ้าหน้าทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคาอธิบายจากฝ่ ายจัดการเกีย่ วกับผลแตกต่างทีส่ าคัญๆ ในงบการเงินระหว่าง
ปี ปัจจุบนั กับปี ก่อนๆ (การพิจารณาทบทวนนี้อาจทาในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษั ทก็ได้) และพิจารณา
ร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงบทรายงาน การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ( Management’s Discussion
and Analysis หรือ MD&A) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผูส้ อบบัญชีถงึ ขอบเขตทีผ่ สู้ อบบัญชีได้พจิ ารณา ทบทวนบทรายงาน การ
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายดัดการ และพิจารณาว่า ข้อมูลที่ปรากฏในบทรายงาน การวิเคราะห์แล ะ
คาอธิบายของฝ่ ายจัดการ และสารสนเทศอื่นใดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศที่
ปรากฏในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีรายงานว่า มีปัญหาการรายงานทางการเงินที่
สาคัญอะไรบ้างที่ต้องปรึกษาหารึอร่วมกันในระหว่างงวดบัญชี และฝ่ ายจัดการได้มกี ารแก้ไขปั ญหานัน้ แล้ว
หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีเพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรีอ่ ง
ต่างๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีและการเงิน และคณะผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั รวมทัง้ เรื่องทีผ่ สู้ อบ
บัญชี มีความกังวลมากทีส่ ดุ และเชื่อว่ามีสงิ่ อื่นอีกหรือไม่ทค่ี วรปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ไม่ได้ หยิบยกขึน้ มาหรืออธิบายไว้ทอ่ี ่นื
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ควรพิจารณาว่า ควรหรือไม่ท่ผี ู้สอบบัญชี จะประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ เพื่อหารือถึงประเด็นสาคัญๆ เกี่ยวกับงบการเงิน และเพื่อตอบข้อชักถามที่
กรรมการอื่นหยิบยกขืนมา
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคาอธิบายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินของบริษทั และผูส้ อบบัญชี
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่ วยงานทางการทีก่ ากับควบคุมดูแลที่
เกีย่ วข้องกับกิจการและมีผลต่องบการเงินของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับฝ่ ายบริหารและผู้สอบบัญชีถึงเนื้ อหาสาคัญๆ ของปั ญหาที่หยิบ
ยกขึน้ มาโดยนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษทั เกีย่ วกับคดีความในศาล ภาระทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้า สิทธิ
เรียกร้องหรือการถูกประเมินผลทางคดีความใดๆ (Claims of Assessments) คณะกรรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาด้วยว่าปั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้ปรากฏในงบการเงินแล้วหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรทบทวนยอดการตัง้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชี การตัง้ สารองหรือประมาณการทีม่ ี
อยู่โดยฝ่ ายจัดการและเนื่อหาสาคัญทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรดูเกีย่ วกับปั ญหาภาษีเงินได้ทย่ี ่นื ต่อกรมสรรพากร ว่าอาจมีรายการสาคัญใดๆ ที่
อาจมีปัญหากับกรมสรรพากร และควรสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของการตัง้ สารองภาษีทเ่ี กีย่ วข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจ ารณาทบทวนหนัง สือ รับ รองจากฝ่ ายจัด การของบริษัท (Management
Representative Letter) ซึ่ง ได้ใ ห้ไ ว้ก ับ ผู้สอบบัญ ชี และซัก ถามเกี่ย วกับ ความยุ่ งยากใดๆ ในการได้ม าซึ่ง
หนังสือนัน้ หรือสิง่ ทีร่ บั รอง (Representations) เฉพาะเรื่องใดๆ ในหนังสือนัน้
การดาเนินการอื่นใดทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านตนเองเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยการประเมิน ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อให้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงาน
ระหว่างปี ทผ่ี ่านมา เพื่อให้นามาแก้ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานโดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหว้ ข้อด้งนี้
1)

โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ

2)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั จะทาการทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ ห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง มีข อบเขตหน้ า ที่ในการก ากับ ดูแ ลให้บริษัท ปฏิบตั ิต ามกฎหมายว่า ด้วย
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
กฎบัตรฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

--------------------------------------------(นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
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