กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้มีการสอบทาน
และพิจารณาปรับปรุ งกฎบัตรอย่างสม่าเสมอ และจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อสนับสนุนด้านการกากับดูแลกิจการ
การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง การ
ตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
เพื่อให้การบริ หารจัดการงานต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล และโปร่ งใส
องค์ ประกอบ
1 คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบด้วย ผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ใน
การทาหน้าที่สอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน
3 ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นดังนี้:1 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผู ้
1
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ขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผูข้ อ
อนุญาตหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทั้งนี้ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบแต่ละคน มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี เช่นเดียวกับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ เมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ,คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง รวมถึงการเลิกจ้างบุคคลดังกล่าวด้วย
5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
2
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ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป ควรทราบภายใต้ขอบแขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรื อการ
กระท า ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ความสัมพันธ์ กบั ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ ายบริหาร
1 คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการหารื อกับผูบ้ ริ หาร
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ความเสี่ ยง และการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างเป็ นทางการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2 คณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในเข้าร่ วมในการประชุมเป็ นการเฉพาะอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่อหารื อในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประชุม
1 กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส
ทั้งนี้อาจมีการจัดการประชุมเพิม่ เติมจากที่
กาหนดได้ตามที่เห็นสมควร
2 ในการออกเสี ยงของกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีสิทธิ
ออกเสี ยงได้คนละ 1 เสี ยง ในกรณี ที่เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาดอีก 1 เสี ยง
3 การลงมติในเรื่ องใดของคณะกรรมการตรวจสอบ จาต้องได้รับการออกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมติน้ นั
4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม
เพื่อชี้แจงให้ความเห็นหรื อจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็ น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้
5 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่ องใด กรรมการตรวจสอบคนนั้นจะไม่เข้าร่ วมประชุมหรื องดแสดงความเห็น
และลงมติในเรื่ องดังกล่าว
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การรายงาน
1 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข กรณี ที่มีการกระทาที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งในเรื่ องฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต ข้อบกพร่ องต่างๆที่
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อต่อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
2 จัดทารายงานสรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ และการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงไว้ในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั ฯ
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 กรรมการตรวจสอบ ควรได้รับการอบรม และเสริ มสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอย่างน้อย ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริ หารการเงิน และบริ หารความ
เสี่ ยง การบัญชี และการจัดทารายงาน เป็ นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเข้าร่ วมในการอบรม และสัมมนา
ที่องค์กรภายนอกจัดขึ้น
รวมทั้งติดตามแนวทางในการพัฒนาด้านการบัญชี
และการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
นอกเหนือจากเรื่ องที่นาเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
2 กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่า การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และบรรลุผลตามที่กาหนดไว้
ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะรวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นเหตุ ให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และความเห็นเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบ

(ปรั บปรุ ง ครั้ งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565)
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