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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจั ด ตั้ ง ขึ้ นเพื่ อทํ า หน า ที่ ช วยคณะกรรมการในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหลักจรรยาบรรณ
ตางๆ เพื่อสงเสริมใหบริษัทเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่ในการสอบทาน
ความเพี ยงพอและความมีประสิทธิภ าพในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท รวมทั้ง รับ ผิดชอบในการจั ดทํา รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอในรายงานประจําป ทั้งนี้ บริษัทมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) นายพชร ยุติธรรมดํารง

กรรมการตรวจสอบ

3) นายสมพร เวชพาณิชย

กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1) องคประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ และไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ ประชุ ม
ผูถือหุนของบริษัท จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 2 คน
(2) เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย
(3) เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย ที่อาจจะมี ความขัดแยง
ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทยอย
(4) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยที่ อาจมีความขัดแยง ผูถือหุน
รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(5) ไมมีลักษณะอืน่ ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
(6) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
และบริษัทยอย
(7) ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย
(8) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
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(9) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยดวย
2) การแตงตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนง โดยครบรอบออกตามวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท และ
เมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด หรือมี
ลักษณะที่แ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได รับความไววางใจให บริห ารจั ดการกิจการที่มีมหาชนเป นผูถื อหุนตามที่
กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท และใน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการตรวจสอบแทน
3) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทใหมีความถูกตองครบถวน
เปนที่เชื่อถือได โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจําป
(2) ดูแลระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบภายนอก
และผูตรวจสอบภายใน (ถามี) ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางบริษัทกับบริษัทยอย
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(4) ดูแลใหปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมี สิ่งผิดปกติ หรือ
มีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
(6) สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีหรืออาจมีผลตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ
(7) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประสานงานกับผูสอบ
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงานและปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และ
ประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญ
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(8) ประสานงานเกี่ ย วกั บ ฝ า ยตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ วัต ถุ ป ระสงค แ ละการวางแผน การตรวจสอบ
การรายงาน ผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ที่ใชในการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ
(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รายงานการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะๆ
(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) การประชุม
(1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอย 3 ครั้งตอป
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในฐานะที่เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็ว
กวานั้นก็ได
(3) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในที่ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น
(4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื่น เชน กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูอํานวยการ กรรมการ
ผูจัดการรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ หัวหนาสวนงาน หัวหนาผูตรวจสอบภายในและ
ผูสอบบัญชี เขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาใหมีการประชุม แยกตางหากรวมกับบุคคลอื่น หาก
เห็นวามีประเด็นหรือขอพิจารณาที่ควรหารือกันเปนการเฉพาะ
5) การรายงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
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