ที ลบ./62/029
วันที 13 สิ งหาคม 2562
เรื อง

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการครั1งที 7/2556 ของบริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ซึ งประชุมเมือ
วันที 13 สิ งหาคม 2562 ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ กรุ งเทพมหานคร ได้มีมติอนุมตั ิดงั นี1

1. ให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจํานวน 0.75 บาทต่อหุ ้น (เจ็ดสิ บห้าสตางค์) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญจํานวน
384,910,061 หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั1งสิ1 นจํานวน 288,682,545.75 บาท โดยกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล
ระหว่างกาล (Record Date) ในวันอังคารที 27 สิ งหาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที 6 กันยายน
2562 โดยเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลทีจ่ายจากกําไรสุทธิสาํ หรับงวดครึ งปี แรกของปี 2562 และกําไรสะสม
อนึง การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับเครดิตภาษีตามเกณฑ์ดงั นี1
-

-

ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลได้รับเครดิตภาษีโดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ จํานวน 0.64 บาท ต่อหุน้
ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนืองจากจ่ายจากกําไรทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมเป็ นรายได้
เพือเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล จํานวน 0.11 บาท ต่อหุน้

2.ให้ต่อวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบราย นายสุ วฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์ อีกวาระหนึ ง เนื องจากวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจะสิ1 นสุ ดลงในวันที 12 ตุลาคม 2562 โดยให้ต่อวาระเป็ นระยะเวลาตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ซึงจะสิ1นสุดในเดือนเมษายน 2564
นับตั1งแต่วนั ที 12 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป ทั1งนี1 ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามที
กําหนดไว้เดิมทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ไบรอัน เจมส์ สมิธ(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

F 24-1

แบบแจ้ งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ครังที 7/2562 เมือวันที 13 สิ งหาคม

2562 ได้มีมติดงั ต่อไปนี


แต่งตัง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุวฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์
โดยการแต่งตัง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที 12 ตุลาคม 2562
กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
โดยการกําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที...........-................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรสิ ทธิ6 สุนทรเกศ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสุวฒั น์ หลายเจริ ญทรัพย์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต กรวิทยาคุณ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
4. กรรมการตรวจสอบ
นายณรงค์ จุลชาต
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางวรรณพร งามสุคนธ์รัตนา

1 ปี
1 ปี
2 ปี
2 ปี

- เดือน
6 เดือน*
- เดือน
8 เดือน

*ตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัททีเหลืออยู่ นับแต่ วนั ที 12 ตุลาคม 2562

พร้อมนีได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับ
ที 1 , 3 และ 4 มี ความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที จะสามารถทําหน้าที ในการสอบทานความน่ าเชื อถื อของงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) *
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรื อ AC) ได้จดั ตังขึนโดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
เป็ นองค์กรอิสระทีจะให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั สอบทานข้อมูลทางการเงินทีเสนอแก่
ผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ กียวข้องอืน สอบทานระบบการควบคุมภายในทีฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีข ึน กํากับดูแล
กระบวนการตรวจสอบภายใน และ สื อสารกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตลอดจนพิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการที
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนกํากับดูแลกระบวนการทีเกียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และ
สอบทานการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทังนี ในการปฏิบตั ิหน้าที คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1

อํานาจหน้ าที
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าทีในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
1. พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตังบุ คคลซึ งมี ความเป็ นอิ สระเพือทําหน้าที เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั แก่
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทังผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี เพือขอรับการแต่งตังจากทีประชุม
ใหญ่ผถู ้ ือหุน้
2. สอบทานงานบริ การและงานที ปรึ กษาอืนที ผูส้ อบบัญชี หรื อสํานักสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้บริ การ รวมทังให้
ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าจ้างในงานทีให้ผสู ้ อบบัญชีดาํ เนินการ
3. พิจารณาแก้ไขปั ญหาทีเกิดจากความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชี เกียวกับรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี เกียวข้องและเรื องทีเกียวข้องภายใน
ขอบเขตของอํานาจและหน้าที อีกทังมีอาํ นาจในการว่าจ้างหรื อนําเอาผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะด้านมาช่ วยงาน
ตรวจสอบและสอบสวนได้ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
5. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการตรวจสอบตามทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั กรณี ทีผสู ้ อบ
บัญชีได้พบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริ ษทั ได้กระทําความผิด และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
6. พบปะกับเจ้าหน้าทีของบริ ษทั หรื อทีปรึ กษาภายนอกตามความจําเป็ น
7. บทบาทและหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นส่วนทีเพิมเติมจากบทบาทและหน้าทีของกรรมการ
บริ ษทั ด้วย
8. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบตั ิหน้าทีอืนนอกเหนือจากทีกาํ หนดไว้ในกฎบัตรนีไม่ได้ เว้นแต่
ข้อบังคับ หรื อข้อกฎหมาย หรื อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิเป็ นอย่างอืนด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ ประกอบ

9. คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมี จาํ นวนอย่า งน้อ ย 3 ท่ า น ซึ ง มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าที
ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ทังนี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ กรรมการตรวจสอบที ไ ด้รับ แต่ง ตังจากคณะกรรมการบริ ษทั ทํา การเลื อก
ประธานกันเอง
การประชุม
10. คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งประชุ ม กัน อย่ า งน้ อ ยปี ละ 4 ครั ง หรื อมากกว่ า เมื อ มี ค วามจํา เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อผูท้ ี เกี ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มและให้ขอ้ มูลในส่ วนที
เกียวข้องก็ได้ กรรมการตรวจสอบสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรื อผ่านการประชุมทางไกลหรื อการ
ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนส์ การประชุมจะมีการกําหนดวาระการประชุมและจัดส่ งล่วงหน้าให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมพร้อมข้อมูลประกอบ อีกทังมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2

ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่
ในทีประชุมหรื อติดภารกิจทีจาํ เป็ น ให้กรรมการตรวจสอบทีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ ง
เป็ นประธานทีประชุม
การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทังนี กรรมการตรวจสอบผูท้ ีมี
ส่วนได้เสี ย ใด ๆ ในเรื องทีพิจารณาจะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื องนัน ๆ ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิม ขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี

รายงานทางการเงิน

11. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินทีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสาํ คัญ
โดยครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัว ไป
12. สอบทานกับฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชี เมื อการตรวจสอบประจําไตรมาสและประจําปี เสร็ จสิ นลงเพือ
พิจารณาในประเด็นต่อไปนี
12.1 งบการเงินประจําไตรมาส งบการเงินประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
12.2 รายงานของผูส้ อบบัญชี
12.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับแผนการตรวจของผูส้ อบบัญชี
12.4 ความยุง่ ยากหรื อข้อขัดแย้งทีมีนยั สําคัญกับฝ่ ายจัดการในระหว่างทีผสู ้ อบบัญชีปฏิบตั ิงานอยู่
12.5 สาระสําคัญอืน ๆ ทีเกียวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบทีคณะกรรมการตรวจสอบควรจะทําความ

เข้าใจหรื อสื อความกับผูส้ อบบัญชี
13. สอบทานความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในรายงานประจําปี
14. ต้องมีความเข้าใจในการจัดการและจัดเตรี ยมข้อมูลในงบการเงินของฝ่ ายจัดการ และขอบเขตทีเกียวข้อง
ของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินนัน

ระบบการควบคุมภายใน
15. สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) และระบบการบริ หารความเสี ยง (Risk Management) ทีเหมาะสม มีประสิ ทธิผล
และรัดกุมตามกรอบทีได้รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนดอํานาจ หน้าที ความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
16. สอบทานและพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส(หัวหน้าฝ่ าย) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
เพือยืนยันถึงความเพียงพอของ
16.1 ระบบการควบคุมภายใน ซึงรวมถึงการควบคุมและความปลอดภัยของเทคโนโยลีสารสนเทศของบริ ษทั
16.2 ข้อบกพร่ องสําคัญทีผสู ้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และฝ่ ายจัดการ มีความเห็นร่ วมกัน
17. สอบถามถึงระดับความเสี ยงทีสาํ คัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี ยงให้ลดน้อยลงจากผูบ้ ริ หาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
อาวุโส (หัวหน้าฝ่ าย) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
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การตรวจสอบภายใน
18. สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี
19. สอบทานและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส (หัวหน้าฝ่ าย) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ในหัวข้อต่อไปนี
19.1 ข้อบกพร่ องสําคัญทีตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ ายจัดการ
19.2 ความยุง่ ยากทีเกิดขึนในระหว่างตรวจสอบซึงอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หรื อ การเข้าถึง
ข้อมูลทีจาํ เป็ นสําหรับการตรวจสอบ
19.3 การเปลียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตทีกาํ หนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
19.4 งบประมาณและอัตรากําลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
19.5 กฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
19.6 มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในซึงควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้
20. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง ถอดถอนโยกย้าย หรื อเลิกจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี ของ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส (หัวหน้าฝ่ าย) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
21. ประชุมร่ วมกับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส (หัวหน้าฝ่ าย) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
การตรวจสอบภายนอก
22. สอบทานและพิจารณาขอบเขตและวิธีการตรวจสอบทีเสนอโดยผูส้ อบบัญชี รวมถึงการประสานความ
ร่ วมมือกับการตรวจสอบภายใน
23. สอบทานประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี รวมถึงการให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตังหรื อเปลียนแปลงผูส้ อบบัญชี
24. สอบทานความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี โดยขอข้อมูลจากผูส้ อบบัญชีเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั
25. ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง

การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
26. จัดให้มีการสอบทานประสิ ทธิภาพของระบบงานและติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่าง ๆ ของบริ ษทั และผลของการดําเนินการและการติดตามของฝ่ ายจัดการ ซึงรวมทังการให้คุณให้
โทษของผูท้ ีเกียวข้องในการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ
27. จัดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามข้อแนะนําและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังการปฏิบตั ิตาม
ข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
28. จัดให้มีการสอบทานกระบวนการสื อสารและการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานแต่ละคนของ
บริ ษทั และติดตามการสื อสารและการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั
29. จัดให้มีการขอข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั จากฝ่ ายจัดการและทีปรึ กษาด้านกฎหมายของบริ ษทั ในเรื องการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
30. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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31. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มนั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั

การรายงานความรับผิดชอบ
32. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
33. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือเสนอคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามทีกาํ หนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
34. ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพือการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
และในกรณี ทีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา ดังต่อไปนี ซึงอาจมี
ผลกระทบอย่าง มีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความพกพร่ องทีสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน หรื อการกระทําใดทีส่ง
ผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อฝ่ ายจัดการไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งจะรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ ว
ความรับผิดชอบอืน ๆ
35. สอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน ตลอดจนการประเมินความเสี ยง ทีเกียวข้องกับนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยการได้รับรายงานจากผูบ้ ริ หารระดับสูง หรื อรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน หรื อรายงานจากภายนอกต่อ มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ของบริ ษทั
36. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี และ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน อีกทังให้ความเชือมัน และยืนยันในความมีอิสระของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบ บัญชี
37. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเ่ สมอ เพือให้ทนั สมัยและมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ
38. สอบทานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ซึงหน่วยงานกํากับดูแลได้กาํ หนดไว้มากน้อยเพียงใด
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39. ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อของบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง ตามสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อของบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึง
ได้รับจากเลขานุการบริ ษทั
40. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนโดยสมําเสมอ

* กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี  ได้ จัดทําขึน เป็ นฉบับภาษาไทยและจัดแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หากมีข้อโต้ แย้ งใดๆ
เกิดขึน ให้ ยึดถือฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์
กํา หนด
-ไบรอัน เจมส์ สมิธลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
(นายไบรอัน เจมส์ สมิธ)

(ตราประทับบริ ษทั )

-อรทัย รงค์ ทองอร่ ามลงชือ …………………………………………………กรรมการ
(นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่ าม )
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