กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้ าที่เพื่อส่งเสริ มระบบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เสริ มสร้ างประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
โดยการสอบทานให้ มนั่ ใจในความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริ หารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้ มีการปฏิบั ติตามกฎหมาย จริ ยธรรม
ธุรกิจ และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้ถื อหุ้น เป็ น ผู้แต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยต้ องประกอบด้ วยผู้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอในการทาหน้ าที่สอบทานงบการเงินได้ อย่างน้ อย 1 ท่าน
2.3 หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัติ
3.1 เป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้ อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
และสามารถให้ ความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่างอิสระ
3.2 สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างเพียงพอในฐานะเป็ นกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ด ารงตาแหน่ งตามวาระการดารงตาแหน่ งของ
กรรมการบริ ษัท
5. หน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
5.1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
5.1.1 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
5.1.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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5.1.3 พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ของบริ ษัทร่ วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดย
คานึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
5.1.4 ดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
แก้ ไข ข้ อบกพร่ องนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.5 สอบทานหลักฐาน หรื อ ไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนยั สาคัญ หรื อ มีข้อบกพร่ อง หรื อ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อ
การดาเนิ นงาน หรื อ ระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณา
ต่อไป
5.1.6 พิจารณาแต่งตัง้ เลิกจ้ าง หรื อกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
5.2 รายงานงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
5.2.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้ เป็ นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
5.2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
5.2.3 สอบทานหลัก ฐานหากมี ข้ อสงสัย เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัท
5.3 ผู้สอบบัญชี
5.3.1 พิจารณาคัดเลือกหรื อเลิกจ้ าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ
เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
5.3.2 เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.3.3 เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
5.4 การปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดและกฎหมาย
5.4.1 สอบทานว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริ ยธรรมทางธุรกิจ
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5.4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาใดๆ ที่อาจฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อกฎระเบียบของหน่วยราชการ ซึ่งมีหรื ออาจมีผลกระทบ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5.5 การจัดการความเสี่ยง
สอบทานระบบการจัดการความเสี่ยง
5.6 การกากับดูแลกิจการ
กากับดูแล และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
5.7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ในกรณี จาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการว่าจ้ าง หรื อนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาร่ วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ ปัญหาของบริ ษัท
5.8 ความรั บผิดชอบอื่นๆ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัทในเครื อ (ถ้ ามี) ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของบริ ษัท
และบริ ษัทในกลุม่ รวมถึงการปฏิบตั ิงานในภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
6. การประชุม
6.1 กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทังนี
้ อ้ าจมีการจัดการ
ประชุมเพิ่มเติมจากที่กาหนดได้ ตามที่เห็นสมควร
6.2 องค์ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยจ านวนผู้เข้ าประชุม ไม่ น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการตรวจสอบทังหมด
้
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม ชี ้แจงให้ ความเห็น
หรื อจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามความจาเป็ นได้
6.4 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด กรรมการตรวจสอบท่านนันจะไม่
้
เข้ าร่ วมประชุม หรื องด
การแสดงความเห็นในเรื่ องดังกล่าว
7. การรายงาน
7.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขกรณี ที่มีการกระทาที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทังในเรื
้ ่ องฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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การทุจริ ต ข้ อบกพร่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อต่อ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
7.2 จัดทารายงานสรุ ปการปฏิบัติหน้ าที่และการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงไว้
ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
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