กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ


วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ถือเป็ นกลไกสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ


องค์ ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระซึง่ สามารถใช้ ดลุ พินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ และสามารถอ่านและเข้ าใจพื ้นฐานของงบการเงินซึง่ จาเป็ นต้ องมีในการ
ทาหน้ าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ความชานาญทางการบัญชีหรื อการจัดการ
ด้ า นการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายจัดการของกลุม่ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ


วาระการดารงตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อตามวาระการเป็ น
กรรมการของบริ ษั ท ฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่ ง พ้ นจากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ อี ก ก็ ได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่ กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่จานวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้ วน โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่าที่วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
กรรมการตรวจสอบอาจพ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก)

พ้ นสภาพจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ

(ข)

ครบวาระการดารงตาแหน่ง

(ค)

ตาย

(ง)

ลาออก

(จ)

ถูกถอดถอน

ทังนี
้ ้ ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดื อนพร้ อมเหตุผล เพื่ อคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นจะได้ พิ จารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ ดารง
ต าแหน่งเลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้ าที่ สนับ สนุน การด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การนัดหมายการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ


การประชุม

1.

วาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบควรจะกาหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่ างชัดเจน และนาส่งเอกสารประกอบ
การประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลา
พอสมควรในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
2.

จานวนครัง้ ประชุม
2.1

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้

2.2
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษได้ หากมี
การร้ องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรื อประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ให้ พิจารณาประเด็น
ปั ญหาที่จาเป็ นต้ องหารื อร่วมกัน
3.

องค์ประชุม

3.1
กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้ วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการตรวจสอบ
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3.2
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ กรรมการหรื อผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษั ทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน หรื อ
ผู้สอบบัญชี นักกฎหมายภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อคิดเห็น หรื อตอบข้ อซักถามใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม
4.

การลงคะแนนเสียง

4.1
ในเอกสารประกอบการประชุมต้ องระบุชื่อบุคคลที่เข้ าร่วมประชุมและกาหนดให้ กรรมการตรวจสอบผู้ที่
มีสว่ นได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณา ห้ ามมิให้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
4.2
การลงมติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนคนละ
หนึง่ เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อประธานในที่ประชุมมีสทิ ธิออก
เสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
4.3

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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5.

รายงานการประชุม

ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้บนั ทึกรายงาน
การประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะต้ องนาส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทภายใน 14 วันภายหลัง
จากวันประชุมเพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ ทราบถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม


คุณสมบัติ

1.

มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.

ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ

3.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการราย
นัน้ ๆ ด้ วย

4.

ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ว นร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ าง พนัก งานที่ ป รึ ก ษาที่ ได้ เงิ น เดื อ นประจ า หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

5.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัม พันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พี่ น้ อ ง และบุต ร รวมทัง้ คู่สมรสของบุต รของกรรมการรายอื่ น ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่อย

6.

ไม่มีห รื อเคยมี ความสัม พันธ์ ทางธุรกิ จกับ บริ ษัท ฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
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ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษั ทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ อนุญ าตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที่ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่า สองล้ า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10.

ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับ กิ จการของบริ ษั ท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

11.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ

12.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และ

13.

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

นอกจากนี ้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื่น ๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
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บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้

1.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่
เห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ

2.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

3.

พิจารณาความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของการ
บริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

4.

มีอานาจเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทุกระดับของบริ ษัท ฯ รวมถึงการเชิญผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ หัวหน้ างาน พนักงาน หรื อ
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงข้ อมูล รวมทังจั
้ ดส่งและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การปฏิบตั ิงานตาม
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

5.

พิจารณาและให้ ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี อัตรากาลัง และทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิการทบทวนปรับเปลี่ยน
แผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนยั สาคัญ รวมถึงกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ อง
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่ ได้ รับ อนุมัติ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิ บัติ ง านวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ เข้ าร่วมประชุม
กับหัวหน้ าผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารื อประเด็นที่มีความสาคัญ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

6.

สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

7.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ รวมถึงเลิกจ้ างบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณ
งานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชี นนั ้ และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้

8.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรั พ ย์ สิ น ให้ มี ค วามถูก ต้ อ งและครบถ้ วน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วข้ อ งของตลาด

5

หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า รายการดัง กล่า วมี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9.

สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต

10.

จัดทารายงานผลการกากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้

(7)

(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ

(3)

ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(6)

ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7)

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter) และ

(8)

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

11.

สอบทานและติดตามผลการบริ หารความเสี่ยง รวมทังประเมิ
้
นผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทางานในการ
บริ หารความเสีย่ ง ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน

12.

ทบทวนและเสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

13.

ทบทวนผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาโดยจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

14.

จัดหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ

15.

ปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กฎเกณฑ์ ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรื อ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง


การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ

2.

รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยทุกไตรมาส

3.

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1)

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุง แก้ ไขในการ
กระทาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
4.

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจการที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัทฯ



การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้ วิธีประเมินผลการทางานของตนเอง (SelfAssessment) โดยประเมินผลทังในภาพรวมเป็
้
นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เป็ นประจาทุกปี
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