1. อานาจดาเนินการ
1.1 กาหนดให้ มีการประสานความเข้ าใจให้ อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัท
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.2 ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณีจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริษัท
1.3 มีอานาจเชิ ญ ผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง มาชีแ้ จง ให้ ความเห็น ร่ วม
ประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น ตลอดจนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ระดับขององค์กร
1.4 มีอานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ภายในขอบเขตของอานาจ และหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่
สาคัญของบริษัท รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.2 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
2.3 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
ประเมิน แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ดูแลให้ ผ้ ูดารงตาแหน่ง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน มี วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้ าที่
2.4 พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน
2.5 พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.6 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
2.7 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และ/หรื อ เลิกจ้ าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.8 พิจ ารณารายการที่เ กี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
หน้ า 1 ของจานวน 3 หน้ า

2.9 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.10 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หาร ไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ กาหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามี รายการหรื อ การกระท าดัง กล่า วต่อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้ า 2 ของจานวน 3 หน้ า

2.11 สนับสนุนและติดตามให้ บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2.12 ดูแลให้ บริ ษัทมีช่องทางการรับแจ้ งเบาะแส และข้ อร้ องเรี ย นต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่
เหมาะสม การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้ ง
เบาะแส รวมทังมี
้ กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
2.13 ดูแลให้ บริษัทมีระบบการบริหารงานด้ วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.14 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2.15 จัดให้ มีการประเมินตนเองอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
2.16 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ โดยอาศัยอานาจตามข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

หน้ า 3 ของจานวน 3 หน้ า

