บริษัท เชี ยงใหม่ โฟรเซ่ นฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ออกข้อกาหนด เพื่อการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 โดยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบี ยนมี ระบบการกากับดูแลที่ ดี (Corporate
Governance) โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมี คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อกากับดูแลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปในแนวทางที่ ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน และได้กาหนด
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 19
มกราคม 2541 นั้น
คณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) ได้รับการอนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4/2541 ลงวันที่ 28 สิ งหาคม 2541 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดให้กฏบัติคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระ ของบริ ษทั
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน) จานวน 3 คน ทา
หน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เจ้าหน้าที่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้นไปเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
3.2 สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
3.3 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรื อเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อเทียบเท่าตามที่ฝ่ายบริ หารเสนอ
3.4 ประสานงานกับผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบและการวาง
แผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผตู ้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ
3.5 พิจารณาและสอบทานเรื่ องต่อไปนี้กบั ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
3.5.1 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั รวมทั้งความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
3.5.2 ปั ญหาที่พบจากการตรวจสอบ และคาแนะนาของผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
3.6 สอบทานและพิจารณากับฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชีประจาปี ในเรื่ อง
ต่อไปนี้
3.6.1 งบการเงินประจาปี และหมายเหตุประกอบงบ
3.6.2 รายงานของผูส้ อบบัญชี
3.6.3 ปั ญหาสาคัญที่พบในระหว่างทาการตรวจสอบ
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เรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่จะต้องแจ้งคณะกรรมการตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
3.7 สอบทานและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ในเรื่ องต่อไปนี้
3.7.1 ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ ายจัดการ
3.7.2 ความยุง่ ยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบตั ิงานหรื อการ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการตรวจสอบ
3.7.3 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
3.7.4 งบประมาณและอัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3.7.5 กฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3.7.6 มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึ่งควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ที่สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้)
3.8 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.9 พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั จดทะเบียน
3.10 สอบทานและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด
3.11 จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาไปเปิ ดเผย
ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.12 สอบทานความเสี่ ยงที่สาคัญ และวิธีบรรเทาความเสี่ ยงให้ลดน้อยจากฝ่ ายบริ หาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจ
สอบภายใน
3.13 สอบทาน และเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3.14 ปฎิบตั ิงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั
5. อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุม หารื อ ชี้แจง
หรื อตอบข้อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามความ
จาเป็ นและสมควร
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถที่จะปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกในกรณี ที่จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึ กษานักกฎหมายภายนอก หากเห็นว่าจาเป็ นเพื่อหารื อประเด็นทาง
กฏหมายที่อาจมีผลสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3.6.4
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6. วาระการดารงตาแหน่ง
6.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยนับจาก
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
6.2 กรรมการตรวจสอบจะสิ้นสุดสมาชิภาพเมื่อพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
6.3 กรณี กรรมการตรวจสอบขอลาออก หรื อพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน
พร้อมระบุเหตุผล
และให้กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อพ้นจากตาแหน่งนั้น

(นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธานกรรมการ
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