กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าที่
รับ ผิด ชอบในการสอดส่อ งดูแลคุณภาพและความน่ า ศรัทธาของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการการรายงานทางการเงินของบริษทั
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อทา
หน้าทีก่ รรมการตรวจสอบ ทีส่ ามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพืน้ ฐานของงบ
การเงินซึง่ จาเป็ นต้องมีการทาหน้าทีก่ รรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้
ความชานาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน
และฝ่ ายจัดการของบริษทั
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการในคณะ 1 ท่านขึน้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามทีบ่ ริษทั ประกาศ และภายใต้ขอ้ กาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีทม่ี คี วามจาเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้
โดยบริษทั รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวม พิจารณาความเป็ นอิสระ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้ า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.3 สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติก ารตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั
3.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั เสนอ
ค่าตอบแทน และพิจารณาการเลิกจ้างของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.5 พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
3.6 จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิจการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานการเงินบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
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ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูต้ รวจสอบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่น ที่เ ห็น ว่า ผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุน ทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ข อบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
3.7 ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.8 ในการปฏิบตั กิ ารหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจเห็นสมควร
(ก) รายงานทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ข้อ ก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงาน กากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.9 รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกีย่ วกับรายการในงบการเงินทีไ่ ม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตอื่นๆ โดยมี
กระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็ นอิสระ และมีการดาเนินการติดตามทีเ่ หมาะสม
3.10 ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่ เติมขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เห็นสมควร
3.11 ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ขา้ งต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่ อการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบร่วมกันว่า ฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูล
ความรู้เ รื่อ งบัญ ชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท มากกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้เป็ นประกันเป็ นพิเศษในงบ
การเงินและข้อมูลการเงินทีบ่ ริษทั นาเสนอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสานักงานกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติ ของ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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