กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
---------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกที่สาคัญ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี ระบบการกากับดู แลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารจัดการตลอดจนเอื้อ
โอกาสให้ ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้มี ก ารปรึ ก ษาหารื อเพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นและเพื่ อให้
รายงานทางการเงิ นมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถู กต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง การ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน และเพิ่มมูลค่าให้บริ ษทั ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน
• ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เพิม่ มากขึ้น โดยคณะกรรมการบริ ษทั
จะคานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
การกากับดูแลการดาเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุ รกิจ
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงทางธุ รกิจ
การจัดทารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การทารายการระหว่างกันกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
• แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอานาจที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การ
ควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทั้ง นี้ จะเอื้ อ โอกาสให้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ในด้านลึ ก และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารงานใน
ด้านอื่น ๆ
• ปรับ ปรุ งหน้าที่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื่ อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

• เสริ มสร้างความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานที่สูงขึ้น
• เสริ มสร้างให้ผูส้ อบบัญชี ดารงความเป็ นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ น ได้
อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
• เพิม่ คุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีข้ ึน
• เพิ่มความแข็งแกร่ งในบทบาทและอานาจของกรรมการจากภายนอก
• เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกาหนดไว้
2. องค์ ประกอบ
• คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน และ 1 ใน 3 คนต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี
โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
• คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
• กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
• เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้จนครบวาระ มีผลทาให้จานวนสมาชิ กน้อยกว่าจานวนที่กาหนด คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันที หรื ออย่างช้าภายใน 3 เดื อน
นับแต่วนั ที่จานวนสมาชิ กไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น
กรรมการตรวจสอบทุ กท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
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4.1 คุณสมบัติทวั่ ไป : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ดังนี้
• ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิ ดา มารดา คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่ส มรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
• ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิ สระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสั งกัดอยู่เเว้นแต่จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนได้รับ การ
แต่งตั้ง
• ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ หุ ้ น ส่ ว นผู จ้ ัด การของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
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• ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือถือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
• ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
4.2 คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
• ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัทให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ น กิ จการของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม
• มีความรู ้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จที่
ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการ
ตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณ สมบัติดังกล่ าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้น ต้องระบุ คุณ สมบัติ
ดังกล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ตอ้ งส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
5. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
5.1 อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
• มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูล
ของบริ ษทั ฯ ตามความจาเป็ นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
• มีอานาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านมาช่ วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
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5.2 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
• สอบทานให้บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้บ ริ ษ ทั ฯ ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
• พิ จารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุ คคลซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้าที่ ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบความเห็น
ต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
• พิ จารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
• จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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• พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ให้ ค วามเห็ น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในขณะที่ค วามรับ ผิดชอบในทุ กกิ จกรรมของบริ ษทั ต่อบุ คคลภายนอกยังคงเป็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
6. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทาแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ลงชื่อ....................................................
(นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษทั
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