คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
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ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้ าทีก่ รรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ

6.

จัดทารายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการแต่ ล ะคณะไว้อ ย่า งชัด เจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ งผลให้คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การไม่ มี อานาจ
เบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุลอานาจในมติที่สาคัญ ซึ่ งจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุ มผู ้
ถือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) รวมทั้งกรรมการบริ ษทั ที่จะไม่สามารถอนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสี ยในการทารายการนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ู แลรั บผิดชอบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของรายงาน
ทางการเงิ นและระบบการควบคุ มภายใน โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิ ท
จากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอกเป็ นผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ รวมถึงทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา
ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลกิจการ และต้อง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ งและจัดทาแผนการตรวจสอบระบบควบคุ ม
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี
หมายเหตุ : คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายจากัดวาระในการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบไว้ ไม่ เกิน 3 ปี (บริ ษทั ได้ เข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ในปี 2558)

