กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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บทนา

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์ องค์ป ระกอบ คุ ณ สมบัติ อ านาจ หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ในการสนับสนุนด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะใน
ด้านกระบวนการรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ ปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน มีการ
จัดทารายงานทางการเงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพี ย งพอ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ควรศึกษา และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในกฎบัตรฉบับนี้ อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
กฎบัตรฯ ฉบับนี้ ได้รับการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะอนุ กรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหรื อ
กลไกที่สาคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิ่มความคล่องตัวใน
การบริ หารจัดการ ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อจัดการ
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้อ ง การจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมุ่ ง หวัง เสริ มสร้ า ง
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้บริ ษทั ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน
2. ความระมัด ระวัง ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ นโดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะคานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
 การกากับดูแลการดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุ รกิจ
 การปฏิบต
ั ิตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การจัดการและการควบคุมความเสี่ ยงทางธุ รกิจ
 การจัดทารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การทารายการระหว่างกันกับผูท
้ ี่เกี่ยวข้อง
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอานาจที่เกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้จะ
เอื้อโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ในด้านลึก และเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ต่อการบริ หารงานในด้านอื่นๆ
4. ปรับปรุ งหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื่ อสาร
ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษัท หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและผู ้ส อบบั ญ ชี ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
5. เสริ มสร้ างความเป็ นอิ สระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
ที่สูงขึ้น
6. เสริ มสร้ างให้ผูส้ อบบัญชี ดารงความเป็ นอิ สระ และวางกรอบงานให้ผูส้ อบบัญชี แสดง
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ที่อาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีข้ ึน
8. เพิ่มความแข็งแกร่ งในบทบาทและอานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกาหนดไว้
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2. องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผูค้ ัด เลื อ กสมาชิ ก คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ า น ให้ด ารง
ตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรื อมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ ไ ด้ จ นครบวาระ มี ผ ลท าให้ จ านวนสมาชิ ก น้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ก าหนด
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3
วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า
การดารงตาแหน่ งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อช่วยการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการ
ประชุ ม การจัด เตรี ย มวาระการประชุ ม การน าส่ ง เอกสารการประชุ ม และการบัน ทึ ก
รายงานการประชุม
2. ในการแต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานข้างต้น รวมถึงความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
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5.1 คุณสมบัติทวั่ ไป: กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือ
หุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่ เป็ น บิ ดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มีความสัมพัน ธ์ ทางธุ รกิ จ กับบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั และไม่ เ ป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจ
ควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
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8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วน
ร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ
1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มี ล ัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานของบริ ษทั
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิ สระ โดยมี คุณ สมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิ จที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ
56-1 และ แบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติดังกล่าวและ
กรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบที่ตอ้ งส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย

6. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอานาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเพิ่มขึ้น
ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่
2. มี อ านาจในการว่ า จ้ า งผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นมาช่ ว ยงานตรวจสอบได้ ต ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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6.2 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มี การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหัว หน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้อ
กาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบความเห็นต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัด ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษ ทั โดยต้องมี ขอ้ มู ลอย่างน้อยตามประกาศของสานัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8. สอบทานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง กาหนดอย่ างเป็ นระบบ
9. สอบทานกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรียน
10. ทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นปัจจุบันและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริษัทอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในขณะที่ ความรั บผิดชอบในทุกกิ จกรรมของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
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7. การประชุ ม
7.1 วาระการประชุ ม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและ
จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นการ
ล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายดังนี้
1. การพิ จ ารณางบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหลัก การบัญ ชี และวิ ธี
ปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี การปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี การด ารงอยู่ข องกิ จ การ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ที่สาคัญรวมถึงเหตุผลฝ่ ายจัดการในการกาหนดนโยบาย
บัญชี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
2. การพิ จ ารณาความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริ ษทั และ
การประเมิ นผลการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึง
การตรวจพบการทุจริ ตหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้อจากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ถึงปั ญหาหรื อข้อจากัดที่ เกิ ดขึ้นจากการตรวจสอบ
และสอบทานงบการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
6. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพื่อวางแผนทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และการรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่
ผิดโดยพนักงานบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
7. การพิ จ ารณาทบทวนรายการที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เช่ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
8. การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
9. การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9

7.2 จานวนครั้งการประชุ ม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อ งจัด ให้มี ก ารประชุ ม อย่างน้อ ยปี ละ 4 ครั้ ง แล้ว แต่
สถานการณ์ และความจาเป็ น เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.3 ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง โดยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งคณะ เข้าร่ วมประชุมจึงครบองค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั เพื่อ
นาเสนองาน และอาจเชิญกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมประชุมตามความ
จาเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ยง
มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เ ข้าร่ วม
ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่ องนั้น และใน
การลงคะแนนหากปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก 1
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7.5 รายงานการประชุ ม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึ กรายงานการประชุ ม ซึ่ งรายงานการ
ประชุ มดังกล่าวจะต้องนาส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทาสรุ ปประเด็นที่มีสาระสาคัญ
ตามที่ ได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการ
บริ ษทั พร้อมทั้งแจ้งเรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้ติดตามผลคืบหน้ากับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป เนื่ องจากรายงาน
ดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทา
ให้คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจได้ว่า ฝ่ ายจัดการได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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8.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
1. รายงานกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ท าเป็ นประจ า เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท จะได้ท ราบถึ ง
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่ องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 สรุ ปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
 รายงานเกี่ ย วกับ ความเห็ น ต่ อ รายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและ
กระบวนการตรวจสอบภายใน
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษท
ั ควรทราบ
2. รายงานสิ่ งที่ ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น เรื่ องต่อไปนี้
 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อ สงสั ย หรื อ ข้อ สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษท
ั ควรทราบ
8.2 การรายงานต่ อหน่ วยงานทางการ
หากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ่ ง
รั บผิด ชอบในการด าเนิ นงานของบริ ษทั ได้ก ระทาความผิดตามที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการ
บริ ษ ทั และผูบ้ ริ ห ารแล้ว ว่าต้องด าเนิ น การปรั บปรุ งแก้ไ ข เมื่ อครบก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้
ร่ วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ต้อง
รายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.3 การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
รายงานกิ จ กรรมที่ ทาระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่ อถือได้ของกระบวนการจัดทา และ
เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทาแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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