กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่กากับ
ดูแ ลเกี่ ย วกับ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุม ภายในและการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บและหลัก
จรรยาบรรณต่างๆ รวมทังการจั
้
ดทารายงานทางการเงิน เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินการเป็ นกลไก สาคัญให้
บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และสร้ างความมัน่ ใจแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจ
้
านวนอย่างน้ อย 3 ท่าน กรรมการแต่
ละท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
ให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3. มีก รรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านที่มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ หรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้านการบัญ ชี ห รื อ
การเงิน และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงของรายงานทางการเงิน
คุณสมบัติ
1. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบคุ คลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
3. เป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท แต่ต้องไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานในบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อบริ ษัท
ร่วมบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันหรื อนิติบคุ คล ที่ อาจมีความขัดแย้ ง
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอในเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
6. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงาน สอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ป รึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บ ริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
11. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
12. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
13. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
14. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระในการดารงตาแหน่ ง
1. วาระการดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบเป็ นดังนี ้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรื อเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่อย่างใด
จะถึงก่อน)
• กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรื อเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่อย่างใดจะถึง
ก่อน)
ทัง้ นี เ้ มื่ อ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่า วประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
2. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
• พ้ นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
• ครบวาระการดารงตาแหน่ง
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
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3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทการลาออกมีผลนับ แต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ ได้ จนครบ
วาระ มีผลให้ จานวนสมาชิกน้ อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ ครบถ้ วนในทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิก ไม่ครบถ้ วน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ กรรมการตรวจสอบ มีจานวนครบตามที่กรรมการ
บริ ษัท ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ แทนอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ มีการบริ หารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
ตามที่กาหนด
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อก าหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิส ระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม กฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงาน ดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

3

(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้ อยกึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
3. คณะกรรมการตรวจสอบควรจะก าหนดวาระการประชุ ม ไว้ ล่ว งหน้ าอย่ า งชัด เจน และน าส่ ง เอก สาร
ประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมี เวลาพอสมควรในการพิ จารณาเรื่ อ งต่าง ๆ หรื อ เรี ย กขอข้ อ มูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม
4. มติที่ประชุมจะกระทาโดยได้ รับเสียงข้ างมากของกรรมการตรวจสอบทีม่ าประชุม โดยกรรมการตรวจสอบคน
หนึง่ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึง่ เสียง
5. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญ ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง อันได้ แก่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทในกลุม่ ให้ เข้ าร่วมประชุมได้
การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อหน้ าที่ อื่นใดที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความสาคัญต่อ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้
ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท าให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มั่น ใจได้ ว่า ฝ่ ายจัด การได้ มี ก ารบริ ห าร อย่ า งระมัด ระวัง และค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน
1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
1.1 รายงานกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ท าเป็ นประจ าเพื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ ทราบถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบในเรื่ อง
ต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
• สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
• รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
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• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
1.2 รายงานสิง่ ที่ตรวจพบทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ แนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา
• รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• ข้ อสงสัยหรื อข้ อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ อง สาคัญในระบบ
การควบคุมภายใน
• ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด ของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดาเนิน การ
ปรับปรุงแก้ ไข เมื่อครบเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ การดาเนินการแก้ ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึง่ หรื อ คณะกรรมการตรวจ สอบ อาจรายงานสิง่ ที่พบ
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคาปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่า ยของ
บริ ษัทโดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้ วิธีประเมินผลการทางานของตนเอง (selfassessment) โดยประเมินผลทังในภาพรวมเป็
้
นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
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