กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

(ได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที ่ 1/2564 เมื ่อวันที ่ 28 ม.ค. 2564)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญการกากับดูแลกิ จการที่ดี (Good Corporate Governance) จึง ได้
แต่งตัง้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee : AC) ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเป็ น
กลไกหลักในการสนับสนุนให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการและการจัดการที่ดีในองค์กร เสริ มสร้ างให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และทาให้ การดาเนินงานภายในบริ ษัทบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และติดตามดูแลให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ เห็นควรให้ กาหนด “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ขึ ้น โดยกาหนดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
วาระการดารงตาแหน่ง หน้ าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงาน การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินการ และเพิ่มมูลค่าให้ แก่องค์กร
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะให้ การสนับสนุน และปฏิบตั ิหน้ าที่ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และ
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริ หารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน ให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรม
ธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง และสนับ สนุ น นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น (Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) ให้ มีการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทฯ และ
กากับดูแลให้ มีการดาเนินการตามนโยบายบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังประสานงานกั
้
บผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องมีความรู้
ด้ านบัญชีและการเงิน
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัท จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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3. วาระการดารงตาแหน่ ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบ
วาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ด้ านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่เกิ ดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และโปร่งใส
3) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อต่างๆ เช่น
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท ฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความเสีย่ ง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการทารายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลทีม่ ีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงการ
เสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระ และไม่มีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
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ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ รวมถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC ให้ มี ก ารคุ้ม ครองข้ อ มูล ส่ว นบุค คล(The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้ าน(Human Rights Due Diligence: HRDD) กาหนดแนวทาง
ของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ มีความรัดกุม เหมาะสม
และมีประสิทธิ ภาพคลอบคลุมทุกด้ าน
3) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทังขอบเขต
้
และแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4) จัด ให้ มี ก ารสอบถามประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ป ระเมิ น อิ ส ระจากภายนอกอ งค์ ก ร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ
มุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิกจ้ างผู้
ตรวจสอบภายใน
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจนาไปสู่เรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความเสี่ยงจากการฝ่ าฝื นมาตรการรั กษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคลบริ ษัทฯ จนเป็ นเหตุให้ มีการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อ ข้ อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่
สาธารณะ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันไว้ ชัดเจน การกาหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทจะไม่ก่อให้ เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
2) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสีย่ ง ตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิ ผลของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
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ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กร และ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับ
แจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่ วไหลที่
ก่อให้ เกิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) สอบทานความถูกต้ องของเอกสารเกี่ ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
6) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
5. การประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้ ตาม
ความจาเป็ น
2) ให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นหรื อเร่งด่วน จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันได้
้
4) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5) มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถือเสียงข้ างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียง
หนึ่งเสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด ทังนี
้ ้ กรรมการที่
มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาหรื อลงมติ
6) การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริ หาร หรื อผู้ตรวจสอบภายใน หรื อผู้ สอบบัญชี ต้ องจัดให้ มีขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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6. การรายงาน
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่และข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทหลังจาก
ที่มีการประชุม
2) ในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อบริ ษัทฯ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ได้ แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) จัดทารายงานการทาหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) จานวนครัง้ ในการประชุม
(2) จานวนครัง้ ที่คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเข้ าร่วมประชุม
(3) ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
7. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนีท้ ุกปี และจะเสนอแนะการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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