กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้จดั ตังขึนโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพือส่งเสริมระบบ
การกํากับดูแลกิจการทีดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพิมมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้ก ารสนับสนุ น และปฏิบ ัติก ารในนามของคณะกรรมการบริษัท เพือสร้างความเชือมันให้และความ
น่าเชือถือของรายงานทางการเงินทีเสนอแก่ผู้ถอื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องอืน สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสียงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี จริยธรรมธุรกิจและกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทังประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษทั
2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็ นกรรมการบริษัทซึงได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั
และมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ด้าน
การบัญชีและการเงินและเป็ นกรรมการอิสระ ซึงมีคุณสมบัตติ ามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนที ทจ.
28/2551 ดังนี
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเกี
ี ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทังนีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที
ปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้ม ีอํา นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้ม ีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ใ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือที
ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั
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ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอํา นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที
ปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั
อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
ของตน
2) กรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตังกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งต่อไปได้อกี ตามทีคณะกรรมการบริษทั
เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รบั การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3) นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่ งเมือครบวาระการดํารงตําแหน่ งตามทีกําหนด กรรมการตรวจสอบจะ
พ้นตําแหน่งเมือ
(ก) ลาออก
(ข) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
(ค) ขาดคุ ณ สมบัติข องการเป็ น กรรมการตรวจสอบตามกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หลักเกณฑ์ข้อกําหนดทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ กําหนดขึน
(ง) ศาลมีคําสังให้ออก
4) เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้จนครบวาระ มีผลให้จํานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจํานวนทีกําหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตังกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที
จํานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพือให้เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บุ ค คลทีเข้า เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้เ พีย งวาระทียัง เหลือ อยู่ข องกรรมการ
ตรวจสอบซึงพ้นจากตําแหน่งท่านนัน
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง โยกย้า ย เลิก จ้า งหัว หน้ า หน่ ว ยงานภายใน หรือ
หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
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3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจํา ปี ของบริษัท ซึงรายงาน
ดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัวไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ทีและความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7) ปฏิบ ัติก ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
5. การประชุม
1) คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง และมีอํานาจใน
การเรียกประชุมเพิมได้ตามความจําเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึง
หนึง
2) กรรมการทุกท่ านควรเข้าร่ วมประชุม ทุกครัง ยกเว้น มีเ หตุ จําเป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
3) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที
ประชุมหรือติดภารกิจทีจําเป็ น ให้กรรมการตรวจสอบทีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ น
ประธานทีประชุม
4) การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขนอย่
ึ าง
สมําเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
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5) การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทังนีกรรมการตรวจสอบผูท้ มีี ส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรืองทีพิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรืองนันๆ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
6) นําส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นหรือเร่งด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันได้ โดยให้เลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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