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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อกาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัปประการหนึ่งของการกากับดูลลกิจการที่ดี เพื่อให้ ความ
มั่น ใจลก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ว่า การด าเนิ น การของบริ ษั ท ฯ มี ร ะบบตรวจสอบภายในลละระบบการควบคุม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดลย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังใช้
้ เ ป็ นลนวทางปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ลละ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนผู้บริ หาร มีความเข้ าใจขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ ที่เป็ นอิสระอย่างน้ อยสาม (3) คน โดยมีทกั ษะความ
ชานาปที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย ลละกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ (1) คน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ
หรื อมีประสบการณ์ด้านบัปชี/การเงิน ลละมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลีย่ นลปลงของรายงานทางการเงิน
3. คุณสมบัติ
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้ วย
3.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงิ นเดือนประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นลต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาลล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุปาตต่อ
สานักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง ลละบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหป่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
3.4 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณปาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นลต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาลล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุปาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
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ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ป
ั ปามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังลต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
หรื อตังลต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป ลล้ วลต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม ลต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.5 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัปชีของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ลละไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัปชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัปชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นลต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาลล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุปาตต่อสานักงาน
3.6 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหป่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหป่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ลละไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนัน้ เว้ นลต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาลล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุปาตต่อสานักงาน
3.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการลต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวลทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหป่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหป่
3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันลละเป็ นการลข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันลละเป็ นการลข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
3.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
4. การลต่งตัง้ วาระการดารงตาลหน่ง ลละการพ้ นจากตาลหน่ง
4.1 การลต่งตัง้
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้คัด เลือ กลต่ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระเป็ น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ลละกรรมการตรวจสอบ
4.1.2 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาลหน่งหรื อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ
อยูไ่ ด้ จนครบวาระ ลละมีผลให้ จานวนสมาชิกน้ อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะลต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบทดลทนให้ ครบถ้ วนภายใน 3 เดือน นับลต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน
เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1.3 ให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2

วาระการดารงตาลหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาลหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาลหน่งตามวาระของการ
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
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4.3

การพ้ นจากตาลหน่ง
4.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาลหน่งเมื่อ
ก)ครบกาหนดตามวาระ
ข)พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ค) ลาออก
ง) เสียชีวิต
จ)คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตาลหน่ง

4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงั ดารงตาลหน่ง คณะกรรมการบริ ษัทฯ อยู่ ให้
ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์ลห่งประเทศไทย
ทราบ ลละเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาลต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทดลทนบุคคลที่ลาออก
4.3.3 กรณีก รรมการตรวจสอบลาออก หรื อพ้ นจากตาลหน่ง ก่อ นครบวาระการดารงตาลหน่ง ให้
บริ ษัทฯ ลจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูกถอดถอนสามารถชี ้ลจงถึงสาเหตุดงั กล่าว
ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
5. หน้ าที่ลละความรับผิดชอบ
5.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯ ลละบริ ษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง ลละเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
5.2 สอบทานให้ บริ ษัทฯ ลละบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ลละระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมลละประสิทธิผล ลละพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาลต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 สอบทานให้ บริ ษัทฯ ลละบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ลละระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมลละประสิทธิผล ลละพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาลต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.4 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ ลละตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ลละกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอลต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัปชีของบริษัท ฯ ลละ
เสอนค่าตอบลทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัปชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดลย้ งทางผลประโยชน์รวมตลอดรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปของบริ ษัท ฯ ลละบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมายลละข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลลละเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
5.7 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ลละต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายการทางการเงินของบริ ษัท ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัปชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดลย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ลละการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบลต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นลละผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ลละความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
5.8 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย ลละคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
5.9 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัปต่อฐานะการเงินลละผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงลก้ ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ
หรื อการกระทาที่ต้องรายงานมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
5.9.1 รายการที่เกิดความขัดลย้ งทางผลประโยชน์
5.9.2 การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัปในระบบควบคุมภายใน
5.9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ถึงสิ่งที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัปต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ลละได้ มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ลละ
ผู้บริ หารลล้ วว่า ต้ องดาเนินการปรับปรุงลก้ ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า
มีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการลก้ ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่
พบดังกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์ลละตลาดหลักทรัพย์ ลละ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ลห่งประเทศไทยได้
6. อานาจดาเนินการ
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจดาเนินการ คัดเลือก เสนอลต่งตัง้ ลละกาหนดค่าตอบลทนผู้สอบบัปชี
ของบริ ษัทฯ
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6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจลต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจเรี ย กขอข้ อ มูลจากหน่ว ยงานต่า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ ลละบริ ษั ท ย่อ ย
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกาหนดการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ โดยประชุม
ร่ วมกับผู้ตรวจสอบบัปชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝายบริ หาร ลละผู้บริ หารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัปชี
ลละการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส ลละรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ลละ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเชิปผู้เกี่ยวข้ อง ได้ ลก่ กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ทังบริ
้ ษัทใหป่
ลละบริ ษัทย่อยให้ เข้ าร่วมประชุม หารื อ ชี ้ลจง หรื อตอบข้ อซักถามได้
7.2 ในการเชิปประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาสัง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวัน
ประชุมอย่างน้ อย 7 วัน เว้ นลต่ในกรณีเร่ งด่วนจะลจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ ว
กว่านันก็
้ ได้
7.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทังนี
้ ้ ใน
กรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรื อประจาปี ต้องมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินเข้ าร่วมประชุม
7.4 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิ จ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
7.5 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากถ้ าคะลนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
7.6 การลงคะลนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีสว่ นได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณาห้ ามมิให้ ลสดงความเห็นลละ
ลงคะลนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
7.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะลนน
7.8 รายงานการประชุม ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวต้ องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบลละให้ ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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8.1.1

รายงานกิ จ กรรมต่าง ๆ อย่า งสม่ าเสมอ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รั บทราบกิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ
ไว้ อย่างชัดเจน
ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
ค) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรทราบ

8.1.2

รายงานสิง่ ที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะได้ หาลนวทางลก้ ไขได้ ทนั เวลาในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
ก) รายงานการทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสาคัปในระบบควบคุมภายใน
ข) รายงานความขัดลย้ งทางผลประโยชน์
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ลห่งประเทศไทย ลละกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง

8.2 การรายงานของบริ ษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
8.2.1 การลต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ถึงการลต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
พร้ อม
นาส่งลบบลจ้ งรายชื่อ ลละขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์
ข) นาส่งหนังสือรั บรอง ลละประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้ อมการรายงานมติการ
ลต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบต่
้
อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับลต่วนั ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีมติลต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
8.2.2

การเปลีย่ นลปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ถึงการเปลี่ยนลปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข) นาส่งหนังสือรับรองลละประวัติของกรรมการตรวจสอบ สาหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้ รับ
การลต่งตังใหม่
้ พร้ อมการรายงานมติการลต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้

8.2.3

การเปลี่ยนลปลงหน้ าที่ ลละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานมติที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ถึ ง การเปลี่ ย นลปลงหน้ า ที่ ล ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน
นับลต่วนั ที่มีมติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการเปลีย่ นลปลงดังกล่าว
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9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ
้
ลละรายงานผลการประเมินประจาปี ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมทัง้ จัดให้ มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นลละองค์กรสูงสุด
กฎบัตรนี ้ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครัง้ ล่าสุด
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2563 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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