กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยทีแต่งตังขึนเพือช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการควบคุมดูแล
ให้ บ ริ ษั ท มีร ะบบการกํ ากับดูแลที ดี เกิ ด ความคล่อ งตัวต่อการจัดการ การให้ วิสัย ทัศ น์ และการให้ ค วามเห็ น
ที ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม ภายใน ตลอดจนการเอื อโอกาสให้ ฝ่ายจัด การ
และผู้ส อบบัญ ชีได้ มี การปรึ ก ษาหารื อ เพื อจัด การความเสี ยงที อาจเกิ ด ขึน และเพื อให้ ร ายงานทางการเงิน มี
ความน่าเชือถือ มีคณ
ุ ภาพทีดี และมีมลู ค่าเพิมต่อองค์กรในทีสุด
โครงสร้ างของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัททีเป็ นอิสระอย่างน้ อย คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ คน ทําหน้ าทีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นผู้ ที มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามที คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย คนจะต้ องเป็ นบุคคลทีมีความรู้
ความเข้ า ใจ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ านบัญ ชี ห รื อ การเงิ น และมี ค วามรู้ ต่ อ เนื องเกี ยวกับ เหตุที มี ต่ อ การ
เปลียนแปลงของรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแต่ งตังพนัก งานของบริ ษั ท จํ า นวน คน ทํ า หน้ าที เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่ งตังและวาระการดํารงตําแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมี วาระการดํา รงตํ า แหน่ งเท่ า กับ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการบริ ษั ท ทังนี
กรรมการตรวจสอบทีพ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า วัน
4. ในกรณี ที ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่า งลงจนมี กรรมการตรวจสอบเหลือน้ อยกว่าจํ านวนที กํ าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินการแต่งตังกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน วัน
5. ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทีพ้ นจากตําแหน่งต้ องอยู่
รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที
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อํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบ
1. สอบทานให้ บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใด
ทีรับผิดชอบเกียวกับงานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ ายบริ หารนําเสนอ
3. สอบทานให้ บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อกํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิส ระเพื อทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. มีอํานาจในการเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท มาร่วมประชุมชีแจง ให้ ความเห็นตามความจําเป็ น
7. พิจารณาจัดหาทีปรึกษาภายนอกหรื อผู้เชียวชาญทางวิชาชีพในการให้ คําแนะนํา ปรึกษา หรือให้ ความเห็นได้
ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(1) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(3) ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บัติต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อกํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(4) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
(8) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุม
1. ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการตรวจสอบทังหมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม
2. ต้ องจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ครังต่อปี รวมทังเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
อย่างน้ อยปี ละ ครังโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม
3. การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากโดยกรรมการตรวจสอบคนหนึงมี เสียง ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
4. กรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสียในเรื องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื องนัน
การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาทบทวนกฎบัตรนีเป็ นประจําทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข (ถ้ ามี)
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