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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการ

บริ หารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการจั
้
ดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
2.

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน

ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอในการทาหน้ าที่สอบทานความหน้ าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการ
ประชุม
3.

คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ

กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
(4) มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ในด้ านบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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4.

การแต่ งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ ง
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระของบริ ษัทเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ทัง้ นี ้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบได้ อีก
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบกาหนดวาระ ซึ่งส่งผล
ให้ มีจานวนกรรมการตรวจสอบต่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
รายใหม่ให้ ครบถ้ วนในทันทีหรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
(1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ า ย เลิก จ้ า งหัว หน้ าหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่วยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทและ/หรื อธุรกิจของบริ ษัท
(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
(5) พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจจะมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องซึ่งมีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทและ/หรื อธุรกิจของบริ ษัท ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต้ องมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัทและ/หรื อธุรกิจของ
บริ ษัท
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตอานาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(7) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอานาจในการ
ว่าจ้ างหรื อนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน
(8) ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาตามความจาเป็ น
(9) หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ ฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับกับบริ ษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท
(10) ให้ ความเห็นต่อฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้ าง ผลการดาเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
(11) สอบทานและให้ ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ประจาปี ซึง่ จัดทาโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมาย
(12) ทบทวนกระบวนการการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัท
(13) ทบทวนและเสนอแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์
(14) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.

การประชุม
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