กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่ วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการควบคุมดูแล
ให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการกํากับ ดู แ ลที่ ดี เกิ ด ความคล่ อ งตัว ต่ อ การจัด การ การให้ วิ สั ย ทัศ น์ และการให้ ค วามเห็ น
ที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการ และ
ผูส้ อบบัญ ชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อ จัดการความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงิ นมี ความ
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด
โครงสร้ างของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทําหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ความเข้าใจ หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู ้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง พนั ก งานของบริษัท จํา นวน 1 คน ทํา หน้ า ที่ เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่ งตั้งและวาระการดํารงตําแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมี ว าระการดํารงตํา แหน่ ง เท่ ากับ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท ทั้ง นี้
กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 30 วัน
4. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมี กรรมการตรวจสอบเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่ กาํ หนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วัน
5. ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่ งต้องอยู่
รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็ นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่ นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริ หารนําเสนอ
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. มีอาํ นาจในการเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั มาร่ วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นตามความจําเป็ น
7. พิจารณาจัดหาที่ปรึ กษาภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา หรื อให้ความเห็นได้
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุ ม
1. ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม
2. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ อีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เป็ นประจําทุ กปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จดั ทําและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2557
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 4 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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