คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่ อ-นามสกุล
1. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
2. นายณรงค์
จุนเจือศุภฤกษ์
3. นางปรารถนา มงคลกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ า
ร่ วมประชุม
5/5
5/5
5/5

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวณัฐิมา โพธิ์แดง ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการ
กากับดู แลกิ จการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมี กาหนดการประชุ มเป็ นประจาทุก 3 เดื อน ซึ่ งในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่ วมกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นประจา และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 การสอบทานและการประเมินความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ดาเนินการ ดังนี้
(ก) ประชุมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยูด่ ว้ ยอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อหารื อใน
ประเด็นที่มีความสาคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ต่างๆ
(ข) สอบทานให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในปฏิ บตั ิตามแผนงานตรวจสอบที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิงานตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
(ค) เปิ ดโอกาสให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในหารื อหรื อติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทนั ทีที่มีปัญหา
หรื อพบประเด็นสาคัญโดยอาจเป็ นการหารื ออย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ได้
(ง) สอบทานความร่ วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
(จ) สอบทานความมีอิสระของผูต้ รวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่ จาเป็ นสาหรับงานตรวจสอบ
ภายใน

(ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารื อกับผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสม
และเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จานวนอัตรากาลัง ผูต้ รวจสอบภายใน คุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายใน การ
มีทกั ษะเพียงพอในการทาความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ ยง
 สอบทานให้บ ริ ษ ัทฯ ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ตลอดจนพิจารณาถอดถอนบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคานึ งถึ งความน่ าเชื่ อถื อ
ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร และปริ ม าณงานตรวจสอบของส านั ก งานตรวจสอบบัญ ชี น้ ั น รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุ คลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และร่ วมประชุ มกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ไม่สร้างความเสี ยหาย
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บัติหน้าที่ ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระมี
สิ ทธิ ได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ สาหรับผูท้ ี่ ได้ดารงตาแหน่ งมาแล้วเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรื อ 3 วาระติดต่อกัน
คณะกรรมการบริ ษทั จะทบทวนความเป็ นอิสระที่แท้จริ งของกรรมการผูน้ ้ นั เป็ นการประจาทุกๆ ปี
2. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยืน่ หนังสื อลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนั ที่ ใบลาออกมาถึงที่บริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่ มี

คุ ณสมบัติ ค รบถ้ว นทดแทนกรรมการที่ ล าออก โดยให้ ด ารงต าแหน่ ง เท่ า วาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ข องกรรมการซึ่ งตนแทน
คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก
3. ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งยังคงต้องอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

