กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ทาํ หน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
ตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั มีการกํากับดูแลกิ จการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิ บตั ิหน้าที่
กํากับดูแลเกี่ ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น ประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย โดยทุกราย
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะ
สามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่ง ตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบเลือ ก
กรรมการตรวจสอบ 1 รายให้ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นําส่ งเอกสารประกอบการประชุม
และบันทึกรายงานการประชุม
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลัก ษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที่มีน ัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีค วามสัมพันธ์ ทางธุ ร กิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ให้บริ การทางวิช าชี พใดๆ ซึ่ ง รวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และ
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
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3. มีค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จะสามารถทํา หน้า ที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระในการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ออกตามวาระตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ซึ่ งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

2.

3.
4.

5.

กับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจําปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
สอบทานให้บริ ษ ทั มี ร ะบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบ
ภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิ บตั ิ ง านของบริ ษ ทั ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริ มาณงานตรวจสอบของสํา นัก งานตรวจสอบบัญ ชี น้ นั รวมถึง ประสบการณ์ ข องบุค ลากรที่ ได้รั บ
มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอรั บการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป โดย
ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พย์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน และการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั

มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรนี้
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรั บผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิ ญให้ฝ่าย
บริ หาร ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อ งมารายงาน ให้ความเห็ น ร่ วมประชุ ม หรื อส่ งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องและจําเป็ น
ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษ ทั ยัง คงมีค วามรั บผิ ดชอบในการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ต่ อ
บุคคลภายนอก
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั มี อ าํ นาจในการแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่จาํ เป็ นหรื อเห็นสมควร
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