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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์

กรรมการตรวจสอบเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานในด้านการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึงได้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องให้ความเห็นที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม สร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็ น
บุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์ ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และหลักเกณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.

คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
จะต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามหลัก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.
เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3.
มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง
5.
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งคนต้องมีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่ จะทํา

หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4.

การแต่ งตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะทําการคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่
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ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้ กรณี ที่ตาํ แหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลที่
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
5.

อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี รายงานทางการเงิ น (รายไตรมาสและประจําปี ) ที่ ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบควบคุ มภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ง พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรื อเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ของบริ ษทั
ตรวจสอบและสอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ใ นการ
ดําเนิ นการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสําคัญแนวทาง แผนงาน ปั ญหาที่ พบระหว่างการตรวจสอบและ
ประเด็นที่ผูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในการ
เข้าทํารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
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8.

9.
10.

11.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลระโยชน์
- จํานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ติดตามและประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการปฏิ บตั ิงานขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจําเป็ น

12.

พิจารณาให้ความเห็ นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่ อนนําเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

13.

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อชี้แจง
ในเรื่ องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
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14.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนบั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้รายงานสิ่ งที่ตรวจ
พบในทันทีต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ต หรื อมีสิ่งที่ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิ ยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติและขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่ งจะมีการแจ้ง
กําหนดการประชุม และวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่ วมประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการให้มีการบันทึ กรายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและ
ทันเวลา
7.

องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสียง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบ เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึ่ ง
คนมีหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใดจะไม่เข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
นั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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8.

การประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและ
รายบุคคล เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงาน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป

___________________________________
(พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุม่ แก้ว)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

