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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลัก ทรัพย์ ซึ่งออกตามพระราชบัญ ญัติ
หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ ป ระชุ มจึ งได้มี มติ ใ ห้ยกเลิ ก กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับลงวัน ที่
16 ธันวาคม 2554 และให้ใช้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีขอ้ ความรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ
กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อ
การเงินอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถื อของงบการเงิน มีเลขานุ การ 1 คน แต่ งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.2 สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาความคัดเลือกเสนอว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายใน
2.3 สอบทานให้บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุ ม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.5 พิจารณา คัดเลือก และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
2.6 พิจ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
2.7 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
2.8 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ ม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.9 ปฏิบัติ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2.11 ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนิ นงานของบริ ษัทได้กระทาความผิ ดตามที่ กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็ จจริ งเกี่ยวกับพฤติ การณ์ดังกล่ าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททราบและเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบต่ อไปโดยไม่ชักช้าและ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่สานักงานและผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์
นั้น ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3. อานาจหน้าที่
3.1 สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนั กงานของบริษัทหารื อ หรือตอบคาถาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 สามารถขอคาปรึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษา หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกได้ หาก
มีความจาเป็ น
4. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
ในกรณี ที่ ต าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่ า งลง เพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวที่ อ อกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษัทแต่ งตั้งบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

กฎบัตรนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 17 กันยายน 2561
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 ธันวาคม 2562)
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