บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
G Steel Public Company Limited
ทะเบียนเลขที. 0107538000746

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่เพื่อสนับสนุนดานการกํากับดูแลกิจการการสอบ
ทานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเป-นไปอย.างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร.งใส
1.

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1

1.2
1.3
2.

คุณสมบัติ
2.1
2.2

3.

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนเป-นผูแต.งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ6 เงื่อนไข และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย6และตลาดหลักทรัพย6
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย6แห.งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย6ฯ)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เป-นอิสระอย.างนอย 3 ท.าน โดยตองประกอบดวย
ผูมีความรูและประสบการณ6เพียงพอในการทําหนาที่สอบทานงบการเงินไดอย.างนอย 1 ท.าน
หัวหนาฝ>ายตรวจสอบภายในเป-นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป-น กรรมการอิสระตามหลัก เกณฑ6 เงื่อ นไข และขอบั งคั บที่ ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ย6ฯ กํา หนด
เพื่อการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอย.างเป-นอิสระ
สามารถปฏิบัติงานไดเพียงพอในฐานะเป-นกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน!ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน.งตามวาระดํารงตําแหน.งของคณะกรรมการบริษัท

4.

หน#าที่และความรับผิดชอบ
4.1

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1)
2)
3)
4)
5)

สํานักงานใหญ่
Head Office
โรงงาน
Factory

:
:
:
:

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาความเป-นอิสระของฝ>ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปNของบริษัทร.วมกับฝ>ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง
งบประมาณที่ใชในกระบวนการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ดูแลใหฝ>ายจัดการมีการแกไขขอบกพร.องที่ตรวจสอบพบ และติดตามใหฝ>ายที่เกี่ยวของแกไข
ขอบกพร.องนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเป-นไปอย.างมีประสิทธิภาพ
สอบทานหลักฐาน หรือไต.สวนภายในเมื่อมีขอสงสัยว.ามีการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต.อ
องค6กรอย.างมีนัยสําคัญ หรือมีขอบกพร.อง หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน6ที่อาจมีผลต.อการ
ดําเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต.อไป
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6)
7)
8)
9)
10)
4.2

รายงานงบการเงินและการเปXดเผยขอมูล
1)
2)

3)

4.3

สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต.อตานทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป-นส.วนหนึ่ง
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาอนุมัติการแต.งตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาฝ>ายตรวจสอบภายใน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค.าจาง โบนัสหรือค.าตอบแทนอื่นใดของบุคลากร
ฝ>ายตรวจสอบภายใน
ส.งเสริมความเขาใจระหว.างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ>ายจัดการ ฝ>ายตรวจสอบภายใน และ
ผูสอบบัญชีเพื่อใหการพิจารณาอยู.ในแนวทางเดียวกัน
สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู สอบบั ญ ชี ร. ว มกั บ ผู สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ใหมี ค วาม
สอดคลองและการมีสนับสนุนร.วมกัน
สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอย.างถูกตอง เพียงพอ และเชื่อถือไดเป-นไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน6ใหเป-นไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย6ฯ เพื่อใหมั่นใจว.ามีความสมเหตุสมผลและเป-น
ประโยชน6สูงสุดต.อบริษัท
สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต.อการดําเนินงานของ
บริษัทอย.างมีนัยสําคัญ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน6ที่อาจมีผลกระทบต.อการดําเนินงาน
ของบริษัท

ผูสอบบัญชีภายนอก
1)

2)
3)
4)
5)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค.าตอบแทน และเสนอแต.งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป-นอิสระ
เพื่อทําหนาที่เป-นผูสอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู.กับความน.าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ภาระงานของสํานักงานสอบบัญชี และประสบการณ6ของผูสอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรอง
ความเป-นอิสระของผูสอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะคํานึงถึงปYจจัยต.างๆ เช.น
การใหบริการอื่นของผูสอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก.อใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน6อันกระทบต.อความเป-นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพของผูสอบบัญชี
เสนอแนะใหถอดถอนผูสอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว.าไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ
เขาร.วมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไม.มีฝ>ายจัดการเขาร.วมประชุมดวยอย.างนอยปNละ 1 ครั้ง
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว.าจําเป-นและเป-นเรื่องสําคัญใน
ระหว.างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
พิจารณางานของสํานักงานสอบบัญชีที่ไดรับการว.าจาง เพื่อวัตถุประสงค6ในการจัดเตรียม หรือ
การนําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดานอื่นๆ หรือ
ยืน ยั น การใหบริ ก ารเพื่ อ บริษั ท (รวมถึ ง การแกปY ญ หากรณี ที่ มีค วามเห็น แตกต. างของมติ ที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว.างฝ>ายจัดการและผูสอบบัญชี)
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4.4

การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมาย
1)
2)

4.5

ตรวจสอบว. า บริ ษั ท ไดมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ขอกํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย6 ฯ หรื อ
กฎระเบียบของหน.วยงานราชการ
สอบทานหลักฐาน กรณีมีขอสงสัยว.ามีรายการหรือการกระทําใดๆ ที่อาจฝ>าฝ\นกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย6ฯ หรือกฎระเบียบของหน.วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบต.อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอย.างมีนัยสําคัญ

การบริหารความเสี่ยง
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค6กรอย.างนอยปNละ 1 ครั้ง

4.6

ความรับผิดชอบอื่นๆ
ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.7

การจัดหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในกรณี จํ า เป- น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริ ษั ท ใหมี ก ารว. า จางหรื อ นํ า
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาร.วมพิจารณาปรึกษาในการแกปYญหาของบริษัท เวนแต.การใหคําปรึกษาหรือการ
แกปYญหาดังกล.าวเกี่ยวของกับหนาที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะตองเป-นไป
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย.างนอยปNละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการจัดการประชุม
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไดตามที่เห็นสมควร
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรื อ เลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจงไปยังกรรมการตรวจสอบเป-น
ลายลักษณ6อักษร (รวมทั้งขอมูลและเอกสารประกอบการประชุม) ไม.นอยกว.า 7 วันก.อนวันประชุม เวนแต.
ในกรณีจําเป-น หรือรีบด.วนโดยการตัดสินใจของประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามารถแจง
นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกว.านั้นก็ได
องค6ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยจํานวนผูเขาประชุมไม.นอยกว.ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ>ายจัดการหรือผูที่เกี่ยวของเขาร.วมประชุม ใหความเห็นหรือจัดส.ง
เอกสารที่เกี่ยวของตามความจําเป-นได
กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง เวนแต.กรณีกรรมการตรวจสอบที่มีส.วนไดเสียในเรื่องใด
กรรมการตรวจสอบนั้นจะไม.มีสิทธิออกเสียง และไม.เขาร.วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล.าว ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท.ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง
เพื่อเป-นการชี้ขาด เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม.มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะตองจัดทํารายงานการประชุม (รวมถึงระบุเนื้อหาและบุคคล
ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้น) ซึ่งจะตองเสนอต.อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดส.งรายงานการประชุมไปยังผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก
เพื่อยืนยันขอมูลและแจงเรื่องที่อยู.ในความสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือควรไดรับความสนใจเป-น
พิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมจะจัดทําขึ้นเป-นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

6.2

7.

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานต.อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข กรณีที่มีการกระทําที่อาจมีผลกระทบต.อองค6กรอย.างมีนัยสําคัญทั้งในเรื่องฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน ความขัดแยงทางผลประโยชน6 การทุจริต ขอบกพร.องต.างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิ บั ติ ที่ ขั ด ต. อ กฎหมาย หรื อ ต. อ ขอกํ าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย6 ฯ หรื อ กฎระเบี ย บของ
หน.วยงานราชการ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหนาที่หรือความเห็นต.างๆ ต.อการ
ดํา เนิน งานที่ ไ ดรั บรายงาน โดยเปXด เผยไวในรายงานประจํ าปN ข องบริษั ท ซึ่ ง รายงานดัง กล.า วลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ค!าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรับค.าตอบแทนตามทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

8.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป-นไปตามวัตถุประสงค6 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดําเนินการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อกลไกที่ เหมาะสมอื่น ๆ เพื่ อใชผลการประเมิ นในการปรั บปรุ งการปฏิ บัติ งานใหมี ป ระสิท ธิภ าพ และบรรลุ
วัตถุประสงค6ที่สูงขึ้น
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย.างนอยปNละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการแกไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต.อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.

อํานาจอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของ และเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอํานาจหนาที่
และหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีอํานาจในการว.าจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือ
และใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว.าจําเป-นและเหมาะสม โดยบริษัทเป-นผูออกค.าใชจ.าย

การแกไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต.วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป-นตนไป
- ลายมือชื่อ (นายคริสโตเฟอร6 ไมเคิล เน็คสัน)
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
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