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กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้ าที่
เดิม
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ กรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 สอบทานให้ มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบรายงานทางการเงิ น ให้ ทัด เที ย มกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรั พย์ หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นตามกฎหมายและข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล
ด้ านการปฏิบตั ิงาน และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล และ
ระบบเครื อข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชันสอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงาน
กากับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ ผล เริ่ มตังแต่
้ การส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness)
การประเมินความเสี่ยง การสร้ างระบบงานเชิ งป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันตามที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบ
และประเมิน แล้ ว เพื่ อให้ มั่น ใจว่าบริ ษัท มีร ะบบต่าง ๆ ในการต่อต้ านการคอร์ รั ป ชัน ตามที่ ไ ด้
รายงานไว้ ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
1.5 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จของ
บริ ษัท
1.6 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ซึง่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา

-21.7 สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์ กร รวมทัง้ สอบทาน
กระบวนการภายในของบริ ษัทเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
1.8 สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ ให้ แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
1.9 พิ จารณาคัดเลื อก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ของบริ ษัท
รวมทังเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชี
1.10 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิ บัติงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณี ใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
รวมทัง้ ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
1.13 สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
1.14 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้ าที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
1.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก สัง่ การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น รวมทังแสวงหาความเห็
้
นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคาสัง่
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
แก้ ไขใหม่
1. ขอบเขตหน้ าที่
ให้ กรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 สอบทานให้ มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบรายงานทางการเงิ น ให้ ทัด เที ย มกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นตามกฎหมายและข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-31.3 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล
ด้ านการปฏิบตั ิงาน และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบเครื อข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชันสอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงาน
กากับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้ แก่ แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(CAC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ เริ่ มตังแต่
้ การส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ
จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว
1.5 สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
1.6 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ซึง่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์ กร รวมทัง้ สอบทาน
กระบวนการภายในของบริ ษัทเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
1.8 สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ ให้ แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
1.9 พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่ ผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท
รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และประเมิน ประสิท ธิ ภาพการทางานของ
ผู้สอบบัญชี
1.10 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
รวมทังให้
้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
1.13 สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
1.14 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้ าที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
1.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมาย

-4ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก สัง่ การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น รวมทังแสวงหาความเห็
้
นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็น
ว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคาสัง่
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ:
2. กรรมการตรวจสอบ:
3. กรรมการตรวจสอบ:

นายประทีป วงศ์นิรันดร์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 0 ปี 5 เดือน
ดร.การุ ญ
จันทรางศุ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 0 ปี 5 เดือน
นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นางวีรนุช เศรษฐเมธีกลุ
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …-… ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ 1 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายกิตติ สุนทรมโนกุล)

