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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการอิสระที่จดั ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่วยให้
บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และมีการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2.2 ผูอ้ านวยการตรวจสอบ ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การแต่ งตั้งและวาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มี
วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
และเมื่อหมดวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
เพื่อดารงตาแหน่งอีกคราวละ 2 ปี
กรรมการตรวจสอบจะต้องเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระของตน กรรมการตรวจสอบที่ขอลาออก จะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบถึงเหตุผลในการลาออก
4. หน้ าที่และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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4.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน และผูต้ รวจสอบภายใน
4.3 สอบทานกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการประเมินความเสี่ ยงที่
เหมาะสม มีการบริ หารความเสี่ ยง และการติดตามการบริ หารความเสี่ ยงนั้น
4.4 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4.5 พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้แต่งตั้งบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
มีความเป็ นอิสระ เป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีภายนอกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้า
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.6 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงในเรื่ องทุจริ ต
4.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจนาไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฏหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้
เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
4.8 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีภายนอก
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฏบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.9 ตรวจสอบหรื อจัดการให้มีการตรวจสอบ เพื่อหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุอนั ควรสงสัยใดๆ ใน
เรื่ องที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ภายนอกของบริ ษทั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ บุคคลใดๆ ที่
ได้กระทาหรื ออาจเป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ
รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
และผูส้ อบบัญชี ภายนอกของบริ ษทั ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
ภายนอก
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ภายในความรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอข้อมูลที่ตอ้ งการจากพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อหรื อผูส้ อบบัญชี ภายนอก
ของบริ ษทั ได้ตามสมควร พนักงานทุกคนของบริ ษทั มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือเมื่อมีการขอข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกได้ในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ามีความจาเป็ น
4.10 สอบสวนหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องใดๆ ที่มีการแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
ขอบเขตของหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกระท าการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.11 ดาเนินการให้มีนโยบาย "การแจ้งเบาะแส" (Whistle-blowing) อย่างเพียงพอ
4.12 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3.การฝ่ าฝื นกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มี
การปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังกล่าวข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
5.

การประชุ ม

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบ
การเงินรายไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็ น
5.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย สองในสามจะต้องเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.3 โดยปกติ มติของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็ นไปตามความเห็นชอบร่ วมกันในที่ประชุม
ในบางกรณี ประธานอาจขอให้มีการลงคะแนน และถือมติตามเสี ยงข้างมาก
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญบุคคลใดที่คณะกรรมเห็นสมควร รวมถึงผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั หรื อผูส้ อบบัญชีภายนอกหรื อที่ปรึ กษาอื่นๆ ของบริ ษทั ให้เข้าร่ วมประชุมเพื่อหารื อ
ชี้แจงหรื อตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เฉพาะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเสี ยงในมติใดๆได้
ผูท้ ี่ได้รับเชิ ญเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
5.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอเรื่ องใดๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มีการ
วินิจฉัยชี้ขาดได้
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6. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดเตรี ยมไว้ให้พร้อมสาหรับ
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อต้องการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามขอบเขตของหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อกาหนดแห่งกฎบัตรฉบับนี้ ในขณะที่คณะกรรมการ
บริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อกิจการต่างๆ ของบริ ษทั และภาระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อบุคคลภายนอก
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