กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน )
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป น คณะกรรมการอิ ส ระซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
การจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมุงหวังที่จะเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ่มมูลคาใหแก
บริษัทฯ ในดานตางๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหการสนับ สนุนและปฏิบัติการในนามคณะกรรมการ
บริษัท ในการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสอบทานและแสดงความคิดเห็นอยางตรง
ไป ตรงมาเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหรายงานทางการเงิน ที่
เสนอแกผูถือหุนและผูเกี่ยวของอื่นมีการเปดเผยอยางถูกตองครบถวนนาเชื่อถือ
2. องคประกอบและการแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยา ง
นอยสาม (3) ทาน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตละทานตองเปน
กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ
และ/หรือ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกําลังหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย แหง
ประเทศไทยกําหนด โดยมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปน บริษัทจด
ทะเบียนมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย วา
ดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรูและประสบการณเพี ยงพอที่จะสามารถ
ทํ า หน า ที่ ใ นการสอบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย
(ฉบับที่ 4) 2551
4. กรรมการตรวจสอบแตล ะทา นจะมีวาระการดํา รงตําแหน งคราวละสาม (3) ป ทั้ง นี้ กรรมการ
ตรวจสอบอาจไดรับการแตงตั้งตอไป ตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือสิ้นสุดวาระการ
ดํารงตําแหนงตามแตละกรณี ดังนี้

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

1

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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1. การตาย
2. การลาออก
3. การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
4. การพนสภาพการเปนกรรมการบริษัท
5. การพนสภาพการเปนกรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งตอไปไดอีกวาระหนึ่งตามที่
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม แตไมใชการตอวาระโดยอัตโนมัติ
5. ในกรณี ที่ตํ า แหนง กรรมการตรวจสอบวา งลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเป น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. เลขานุ ก ารคณะกรรมตรวจสอบได รั บ การแต ง ตั้ ง โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมตรวจสอบ เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามของกรรมการบริษัทไวตามหลักเกณฑ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกําหนด โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ
หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. บุคคลผูทถี่ ือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของผูขออนุญาต บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ผูที่ไมเปนหรือ เคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ป รึ กษาที่ ได เงินเดื อ น
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับ
เดีย วกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผู มีอํา นาจควบคุมของผูข ออนุญ าต เว น แต จะได พน จากการมี
ลักษณะดังกลาว มาแลวไมนอยกวาสอง (2) ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต ตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึง กรณีท่กี รรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการ ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
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ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือ ผูมีอํานาจควบคุม ของผูขออนุญาตหรือ
บริษัทยอย
4. ผูที่ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณ
อย า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุน ที่ มีนั ย หรื อผู มีอํ า นาจ ควบคุ ม ของผู ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับ ผูขออนุญ าต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญห รื อผูมี
อํานาจควบคุมของ ผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2)
ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน ปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกั บสิน ทรัพ ย หรือ
บริการ หรือการใหหรือรับ ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน
การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
ผู ข ออนุ ญ าตหรื อ คู สั ญ ญามี ภาระหนี้ที่ ต อ งชํ า ระต อ อี ก ฝ า ย ตั้ ง แต ร อ ยละสาม (3) ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต หรือตั้งแตยี่สิบ (20) ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน
ใดจะต่ํา กว า ทั้ ง นี้ ก ารคํ า นวณภาระหนี้ดัง กลาวให เป น ไปตามวิ ธีการคํ านวณมูล ค า ของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลมการพิจารณาภาระหนี้ ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง
หนึ่ง (1) ปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสอง (2) ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรบั คาบริการเกินกวาสอง (2) ลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ นั้นดวย เวนแตจะไดพน จากการมี ลัก ษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง (2) ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
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7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุน รายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ กิจการของผูขออนุญาตหรือ
บริษัทยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่ง (1) ของ จํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันอยางมี นัย
กับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่ นใดที่ทําใหไมส ามารถใหค วามเห็นอยางเปนอิส ระเกี่ ยวกับ การดํา เนิน งานของ ผูขอ
อนุญาต
ภายหลั งไดรั บ การแต งตั้งใหเ ปน กรรมการอิ สระที่ มี ลั ก ษณะเป นไปตาม (3.1) ถึ ง (3.9) แล ว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ ผูขอ
อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันกับ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํา นาจ ควบคุมของผูข ออนุญ าต โดยมีการตัด สินใจในรูป แบบ ขององค คณะ (collective
decision) ได
ความในขอ (3.2) (3.4) (3.5) และ (3.6) ในสวนที่กําหนดให พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการ
อิสระของผูขออนุญาต ในชวงสอง (2) ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานฯ ใหใชบังคับกับ
คําขออนุญาต ที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญ าตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปน บุคคลที่มีหรือ เคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบ ริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (3.4) หรือข อ
(3.6) ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ การ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็น คณะกรรมการ
บริษัท ที่ แสดงวา ไดพิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แล ววาการแตงตั้งบุค คล ดังกลา วไม มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาการแตงตั้ง กรรมการอิสระดวย
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ
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เพื่อประโยชนตามขอ (3.5) และขอ (3.6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพใหเปน ผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
4. ขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก และผูบริหาร ที่รับผิดชอบ จัดทํา
รายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของกําหนด
2. สอบทานใหบ ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ ภายใน
(Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ย งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามกรอบการควบคุม
ภายใน ที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากลและพิจารณาความเปน อิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวา ดวยตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และกฎหมาย ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่ อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี ของ บริษัทฯ
และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลา ว รวมทั้ง เขาประชุม กับผูส อบบัญ ชี โดยไมมี ฝ าย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมี ค วามขั ดแย งทางผลประโยชน ให เปน ไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ ดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง รายงาน
ดังกล าวต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ งประกอบด วยขอ มูล อยา งน อย
ดังตอไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
7. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
8. ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายการอื่นที่เ ห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปทราบ ภายใตข อบเขตหน าที่ และความรับ ผิ ด
ชอบที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ทั้งนี้ฝายบริหารมีหนาที่ที่จะตองรายงาน หรือนําเสนอขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของ ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบให บรรลุต ามหน า ที่ ที่ไ ด รับ
มอบหมาย
8. ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตอฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน
1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบ การควบคุมภายใน
3. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรือผูบริ หารไม
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ดั ง กล า วต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษั ท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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10. ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแตละครั้งมี
การกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมอยางชัดเจนและจัดสงเอกสาร ประกอบการประชุมให
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูเขา รวมประชุมเปน การลว งหนาดวยระยะเวลา พอสมควร เพื่อ ใหมี เวลาในการ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบพิจารณาเพิ่มเติม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมอยางนอยสี่ (4) ครั้งตอป และมีอํานาจในการเรียกประชุม
เพิ่มเติมหากจําเปน โดยในระเบียบวาระที่เกี่ยวของอาจมีฝายบริหารหรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานไดรับเชิญเขาประชุมดวย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนด ใหมีการหารือกับผูสอบ
บัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี และพิจารณาขอตรวจ จากการสอบบัญชีของสํานักงาน
เปนประจําทุกป
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ กรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม
3. ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการตรวจสอบไมมา ประชุม
ใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
4. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ ผูที่มีสวนได
เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็นและลงมติใน เรื่องนั้น ๆ ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน เสียงชี้ขาด
6. การรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน
ผูลงทุนทั่วไป และทางการทราบดังนี้
1. การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบต อ งจั ด ทํ า รายงานกิ จ กรรมที่ ทํ า ระหว า งป ต ามหน า ที่ และ
ความรับ ผิด ชอบที่ ไ ดรับ มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ ง รายงานดั งกลา วลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
2. การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
รายงานกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ป ฏิบั ติอ ย า งสม่ํ า เสมอ เช น รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ความเห็ นต อ รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน หรื อรายงานอื่ นใดที่ เห็ น ว า
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรรั บ ทราบ รวมถึ ง รายงานสิ่ ง ที่ ต รวจพบ เช น รายการความขั ด แย ง
ทาง ผลประโยชน หรือขอสงสัยวาอาจมีการทุจริต หรือมีความบกพรองสําคัญในการควบคุมภายใน
หรือขอสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดวาดวยตลาดหลักทรัพยแก คณะกรรมการบริษัท
ทันที เพื่อหาแนวทางการแกไขไดทันเวลา
3. การรายงานตอทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัย สําคัญ
ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือ รวมกั น กั บคณะกรรมการบริษัท และ
ผูบริหารใหดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หาก
พบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไข โดยไมมีเหตุผลอันควรกรรมการตรวจสอบ ทานใดทาน
หนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอ คณะกรรมการกํากั บหลั กทรัพย และ ตลาดหลั กทรัพย หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
7. การประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปที่ผานมาวามีการ
ปฏิบัตติ ามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไมและมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดจึงไดจัดใหมีการประเมินผลดัง กลาวโดย
แบบประเมิ น จะครอบคลุม เรื่อ งต า งๆเชน องค ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อํ า นาจหนา ที่ แ ละความ
รับ ผิด ชอบ การฝกอบรมและทรัพยากรการประชุม กิจ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบความสั มพั น ธ กั บ ฝ า ย
ตรวจสอบภายในผูสอบบัญชีและผูบริหารบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบภายในในอนาคตเปนตนและรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562
มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

ดร. พงศศักติฐ เสมสันต
ประธานกรรมการ
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