กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฉบับปรั บปรุ ง ครั ง้ ที่ 1 พ.ศ. 2561 )

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คื อ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้ มาเพื่ อ ช่ ว ย
คณะกรรมการให้ ปฏิบตั ิงานในประเด็นที่อาจถูกมองข้ ามและเพื่อให้ กิจการมีระบบการกากับดูแลที่ดี การจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบมุ่งหวังถึงการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้ องค์กร ซึ่งจะก่อให้ เกิดประสิทธิ ผลต่อ
ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะคานึงถึงความรับผิดชอบของตนต่อ
1. การรายงานข้ อมูลทางการเงิน
2. การเลือกใช้ นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม
3. การบริ หารทางการเงิน
4. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
6. การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7. การจัดการและการควบคุมความเสีย่ งทางธุรกิจ
8. การพิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
9. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
10. การกากับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน และงบประมาณของสานักงานตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้จะเอื ้อโอกาสให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายในได้ ในเชิงลึกขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริ หารงานด้ านอื่นๆ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้ องดารงไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ในการทางานกับคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท และเพื่อให้ ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านจาเป็ นต้ องพัฒนาและดารงไว้ ซึ่งความชานาญงานและความรอบรู้ ตลอดจนความเข้ าใจในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทังเข้
้ าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริ ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดดังกล่าว ต้ องมีอย่างน้ อย 3 คน
2. กรรมการอิสระที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีคุณสมบั ติตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด และต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์
ด้ านการบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงของรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้คดั เลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
นัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม
5. ในกรณี กรรมการตรวจสอบลาออกก่ อนครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้ งต่อบริ ษั ท
ล่วงหน้ า 1 เดือน พร้ อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่น
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก ให้ บริ ษัทแจ้ งการลาออกพร้ อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ ตลาด
หลักทรัพย์ทราบด้ วย
6. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่งให้ บริ ษัทแจ้ งการถูกถอดถอน
พร้ อมสาเหตุให้ ตลาดหลักทรัพย์ทราบ กรรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนอาจชี แ้ จงสาเหตุดงั กล่าวให้ ตลาด
หลักทรัพย์ทราบได้
คุณสมบัติ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
4. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารงาน
ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้ น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบแล้ ว เห็ น ว่ า การเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ ก็สามารถ
แต่งตังได้
้ โดยไม่ต้องเว้ นระยะเวลาดังกล่าว
6. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
7. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ แสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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ความเป็ นอิสระ
1. ความเห็นที่เป็ นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
โดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด รวมถึง สถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่ พึงจะ
เป็ น
2. กรณีที่ถือว่าปฏิบตั ิภารกิจโดยขาดความเป็ นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของกรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เป็ นต้ น ไม่ว่าจะด้ วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ ที่
ส่งผลให้ การปฏิบตั ิภารกิจเป็ นไปตามความต้ องการของบุ คคลหรื อกลุ่มบุคคลเหล่านันจนท
้
าให้ เกิดเหตุการณ์
ดังนี ้:1)

ละเว้ นไม่ปฏิบตั ิภารกิจตามที่ได้ รับมอบหมาย

2)

ยอมรับข้ อเสนอหรื อกระทาการใดๆ ในสิง่ ที่ไม่ควรกระทาและมีผลทาให้ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นเสียหาย
หรื อสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้ รับ

3)

ไม่แสดงความเห็น หรื อไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรื อต่อผู้ถือหุ้นอย่างตรงไปตรงมา

4)

ไม่มีการประสานงาน ปรึกษาหารื อ หรื อไม่ให้ ความร่ วมมือกับกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทที่ตนปฏิบตั ิภารกิจอยู่

5)

ได้ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท ที่เป็ นธุรกิจปกติในฐานะเป็ นสถาบันการเงิน

6)

ดาเนินรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการตรวจสอบที่กระทากับ
บริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่าย
สินค้ าหรื อบริ การ ที่มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี:-้


การได้ มาหรื อจาหน่ายสินค้ าหรื อบริ การนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการดาเนินธุรกิจปกติ และ
เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปที่กาหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชดั เจนและเป็ นที่เปิ ดเผย และ


7)

ราคาสินค้ าหรื อค่าบริ การเทียบเคียงได้ กบั ราคาสินค้ าหรื อค่าบริ การที่ให้ ลกู ค้ ารายอื่น

ดาเนินรายการใดๆ ที่เข้ าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมิได้ ได้ ดาเนินการตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

8)

ดาเนินรายการอืน่ ที่มิได้ ปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี:้ 1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท มาร่ วมประชุมหรื อชี ้แจงหรื อตอบข้ อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กิจการและการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมทุน และโครงการร่ วมทุน ที่อยู่ในขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปรึ กษาหารื อผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึ กษาหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่
จาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ตลอดจนร้ องขอข้ อมูลของบริ ษัทตามที่จาเป็ นเพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอนุกรรมการเฉพาะเรื่ อง ซึง่ คณะกรรมการมอบหมายให้ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี:้ 1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้ าง รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญ ชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่ เกิ ดรายการเกี่ ยวโยงหรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสีย่ ง ทบทวนร่วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสาคัญๆ
ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฏหมายกาหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจ การ ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี ้:4

รายงานดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูล

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

1)

ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
3) เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5) รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้ นจากตาแหน่ ง
1. วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทอาจแต่งตังให้
้ กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
2. การพ้ นจากตาแหน่ ง
1) ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
2) พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
3) ตาย
4) ลาออก
5) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามที่บริ ษัทระบุ หรื อตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาหน่ง
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วาระการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครัง้ มี
การกาหนด วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้เข้ าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และวาระที่อยูใ่ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี:้ 1) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ข องกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่
สาคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
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2)

การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)

3)

การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริ ษัท ขันตอนการ
้
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้
วางแผนไว้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า แผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ ตรวจพบการทุจริ ตหรื อข้ อบกพร่ อง
ต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

4)

การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน

5)

การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

6)

การพิจารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่า ได้ มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและ
การควบคุม การประมวลข้ อ มูลทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และสอบถามเกี่ ยวกับ โครงการรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผิด โดยพนักงานบริ ษัท
หรื อบุคคลภายนอก

7)

การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัท เป็ นต้ น

8)

การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

9)

การปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

10)

การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมาย

2. การประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ แล้ วแต่สถานการณ์และความจาเป็ น
2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของ
จานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญกรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัท ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
หรื ออาจเชิญนักกฎหมายของบริ ษัทหรื อภายนอกเข้ าร่ วมประชุมตามความจาเป็ นและเหมาะสม
เพื่อหารื อประเด็นทางกฏหมายซึง่ มีหรื ออาจมีผลกระทบสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
4) มติของคณะกรรมการจะต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่ม าประชุม ทัง้ นี ้
กาหนดให้ กรรมการตรวจสอบผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ห้ ามแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใน
เรื่ องนันๆ
้
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3. รายงานการประชุม
เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้จ ดบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ซึ่ ง รายงานการประชุ ม จะต้ อ งน าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อหน้ า ที่
อื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไป เนื่ อ งจากรายงานดัง กล่า วเป็ นการแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ และตรงไปตรงมาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทมัน่ ใจได้ วา่ ฝ่ ายจัดการได้ มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
1. การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทาอย่างเป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ


รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่ องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน



สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี



รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน



รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ

2) รายงานสิง่ ที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ หาแนวทางแก้ ไขทันเวลา


รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



ข้ อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน



ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท



รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ

2. การรายงานต่ อหน่ วยราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแล้ วว่าจะต้ องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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3. การรายงานต่ อผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาทุกปี โดยการประเมินแบบรายคณะ เพื่อให้
คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงานระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ นามาแก้ ไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการได้ ใช้ แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การประเมินรายคณะ มีหัวข้ อดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคานึงถึงการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอคาอธิบายจากฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับผลแตกต่างที่สาคัญๆ ในงบการเงินระหว่าง
ปี ปั จจุบนั กับปี ก่อนๆ (การพิจารณาทบทวนนี ้ อาจทาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้ ) และพิจารณา
ร่ วมกับฝ่ ายจัดการถึงบทรายงาน การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ( Management’s Discussion
and Analysis หรื อ MD&A) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตที่ผ้ สู อบบัญชีได้ พิจารณา ทบทวนบทรายงาน การ
วิเคราะห์ และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ และพิจารณาว่า ข้ อมูลที่ปรากฏในบทรายงาน การวิเคราะห์ และ
คาอธิบายของฝ่ ายจัดการ และสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฏในรายงานประจาปี มีความสอดคล้ องกับสารสนเทศที่
ปรากฏในงบการเงินหรื อไม่ อย่างไร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรขอให้ ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานว่า มีปัญหาการรายงานทางการเงินที่
สาคัญอะไรบ้ างที่ต้องปรึ กษาหารื อ ร่ วมกันในระหว่างงวดบัญชี และฝ่ ายจัดการได้ มีการแก้ ไขปั ญหานันแล้
้ ว
หรื อไม่ อย่างไร
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่างๆ
เช่น คุณภาพของเจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีและการเงิน และคณะผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท รวมทังเรื
้ ่ องที่ผ้ สู อบบัญชี
เป็ นห่วงมากที่สดุ และเขาเชื่อว่ามีสงิ่ อื่นอีกหรื อไม่ที่ควรปรึกษาหารื อร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ไม่ได้
หยิบยกขึ ้นมาหรื ออธิบายไว้ ที่อื่น
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