กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการ จึงได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
้
้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท และให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม
ต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ น
อิสระ การพิจารณาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง โดยได้
กาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบและข้ อกาหนดในการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิผลเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย กรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนอย่างน้ อย 3 คน โดย
มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
2.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี หรื อสิ ้นสุดวาระการดารงตาแหน่งตาม
แต่ละกรณี ดังนี ้
- การตาย
- การลาออก
- การถอดถอนจากคณะกรรมการบริ ษัท
- การพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัท
- การพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังต่
้ อไปได้ อีกวาระหนึง่ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
2.4 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวา ระให้
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตัง้ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่ อให้ กรรมการ
ตรวจสอบมี จ านวนครบตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดไว้ ในกฎบัต รนี ้ โดยบุค คลที่ เข้ าเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
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2.5 เลขานุก ารคณะกรรมตรวจสอบได้ รับ การแต่ง ตัง้ โดยได้ รับ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม คณะกรรม
ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
3. ขอบเขตอานาจหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
3.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้ องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปและ
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
3.2 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง
หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.3 สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิ บัติตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
3.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ างบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่ อทาหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของ
บริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.5 พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฏหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายงานดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
3.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล่ าวต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ วยข้ อ มูล อย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3.7 สอบทานและให้ ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในใน
การปฏิ บัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจเชิ ญ ให้ ฝ่ ายจัด การ
ผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องจาเป็ น
3.8 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อ ไปนี ้ ซึ่ง อาจมี ผ ลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ ต่อฐานะการเงิน และผลดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายงานที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2) การทุจริ ตหรื อสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู้ บริ ห ารไม่ ด าเนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลา
ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็ น สมควร กรรมการตรวจสอบท่า นใดท่า นหนึ่ ง อาจรายงานว่ามี รายการหรื อ
การกระทานัน้ ต่อส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ หรื อตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย
3.9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.10 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4 ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บริษัทแจ้ งมติเปลี่ยนแปลงหน้ าที่และ
จัด ท ารายชื่ อ และขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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5 การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุม อย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี และมี อานาจในการเรี ยกประชุม เพิ่ ม เติม
หากจาเป็ นในวาระที่เกี่ยวข้ องอาจมีฝ่ายบริ หารหรื อผู้สอบบัญชีหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านได้ รับเชิญเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย

กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ได้ รับอนุมตั โิ ดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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