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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
กฏบัต รนี ้จัด ทํา โดยมีวตั ถุป ระสงค์เ พื่อ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกลไกที่
สําคัญประการหนึง่ ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ ความมัน่ ใจแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียว่าการดําเนินการของบริ ษัทฯมีระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
จึงได้ มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฎิบัติสําหรั บคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังผู
้ ้ บริ หาร มีความเข้ าใจขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติท่ วั ไป (คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
2.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
2.1.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
2.1.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรื อบริ ษัทย่อย
2.1.4 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทังไม่
้ มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญา
มีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

2.1
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2.1.5 ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ต รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
2.1.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ การบริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ซึ่ง ได้ รั บ ค่า บริ การเกิ น กว่า 2 ล้ า นบาทต่อ ปี จากบริ ษัท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.1.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่าง
มีอิสระ ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พงึ จะเป็ น
2.1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่รับเงินเดือนประจํา หรื อ
ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
2.1.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
2.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามคุณสมบัติที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") กําหนด
2.2

คุณสมบัติเฉพาะ

2.2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
2.2.2

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2.2.3 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอด้ านบัญชีหรื อการเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3.

การแต่ งตัง้ วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจากตําแหน่ ง

3.1

การแต่ งตัง้

3.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระของบริ ษัทฯอย่างน้ อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่าง
น้ อย 1 คน เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ ดํารงตําแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.1.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรื อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้ จนครบ
วาระ และมีผลให้ จํานวนสมาชิกน้ อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่แต่งตังกรรมการตรวจสอบที
้
่
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามทดแทนให้ ครบถ้ วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
3.1.4 ให้ เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อให้ ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินดํารง
ตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2

วาระการดํารงตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ และเมื่อครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็น
ว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และให้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตําแหน่งตาม
วาระอยูร่ ักษาการในตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการมาแทนตํ
้
าแหน่ง เว้ นแต่ กรณีที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯแล้ ว แต่ไม่ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯอีก
3.3

การพ้ นจากตําแหน่ ง
3.3.1

กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
ก)
ครบกําหนดตามวาระ
ข)
พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
ค)
ลาออก
ง)
เสียชีวติ
จ)
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
ฉ)
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ช)
ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณี ที่ยงั ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทฯอยู่ ให้ ยื่นใบลาต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมส่งสําเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") ทราบ และ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
3.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรื อพ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้ บริ ษัทฯแจ้ งตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูกถอดถอนสามารถชี ้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้
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4. การประชุม
4.1
คณะกรรมการตรวจสอบ มีกําหนดการประชุมอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําอย่างน้ อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณา
งบการเงินรายไตรมาส/ประจําปี และเรื่ องอื่น ๆ ตามอํานาจหน้ าที่ โดยประชุมร่ วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ฝ่ ายบริ หาร และผู้บริ หารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงิ น เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อในกรณีที่ฝ่ายบริ หารจะมีการทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
กําหนด
4.2
ในการเชิ ญ ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุก ารคณะกรรม
ตรวจสอบโดยคําสัง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้
ควรกํ าหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่างชัดเจน และนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม เป็ น การล่ว งหน้ า ด้ ว ยระยะเวลาพอสมควร เพื่ อ ให้ มี เ วลาในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่า ง ๆ หรื อ เรี ย กขอข้ อ มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
4.3

องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่

4.4
กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4.5
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
4.6
การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีสว่ นได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณาห้ ามมิให้ แสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
4.7

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

4.8
รายงานการประชุม ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้ องผ่านการรั บรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.9
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร นักกฎหมายของบริ ษัท นัก
กฎหมายภายนอก หรื อพนักงานของบริ ษัท ทังบริ
้ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยให้ เข้ าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น หารื อ ชี ้แจง หรื อ
ตอบข้ อซักถามได้
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5. ขอบเขตหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่ สนับสนุนด้ านการกํากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะด้ านการกระบวนการรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
5.1

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

5.1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและบริ ษัทฯมีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
้
าปี
5.1.2 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ างบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบรายงานทางการเงินที่สําคัญ ผลการตรวจสอบและหารื อเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการ
ปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
5.2

การควบคุมภายใน
5.2.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
5.2.2

สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการบริ หารความเสีย่ งและมาตรการในการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม

5.2.3 สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของ
บริ ษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
5.2.4
5.3

สอบทานและกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและรับข้ อร้ องเรี ยน

การตรวจสอบภายใน

5.3.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทังกํ
้ ากับให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
5.3.2

พิจารณาความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน

5.3.3 ให้ ความเห็นชอบแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
รวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อัตรากําลังคน และทรัพยากรที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5.3.4

พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน

5.3.5 อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อให้ แผนการตรวจสอบสอดคล้ องกับประเภทและ
ระดับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
5.3.6 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ ายบริ หาร
ที่ มี ต่อ ประเด็ น การตรวจสอบที่ ไ ด้ มี ก ารเสนอและรายงานไว้ รวมทัง้ ติ ด ตามเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ฝ่ ายบริ ห ารได้ ดํ า เนิ น การตาม
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม
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บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) แก้ ไขครัง้ ที่ 1 (มีผล 18 ตุลาคม 2561)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อนุมตั ิ คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 10/2561
5.3.7 ให้ ความเห็นชอบการว่าจ้ างและกําหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ให้ บริ การตรวจสอบภายใน (Outsource)
กรณีวา่ จ้ างหน่วยงานภายนอก
5.4

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

5.4.1 สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯปฏิ บัติตามกฎหมาย ว่า ด้ ว ย หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.4.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
5.4.3 ดําเนินการตรวจสอบเมื่อได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ฝ่ ายบริ หาร
หรื อบุคคลซึ่งรั บผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯกระทําความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309
มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ น ให้ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
5.5

หน้ าที่อ่ ืน ๆ
5.5.1 ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ ไขในประเด็นทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม
และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯเพื่ออนุมตั ิ
5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษาภายนอกที่เป็ นอิสระได้ ในกรณีจําเป็ น โดยบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
5.5.3 สามารถเข้ าพบผู้บริ หาร ติดต่อพนักงานและเข้ าถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้ โดยไม่มีข้อจํากัด
6.

อํานาจดําเนินการ

6.1
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ซึง่ การดําเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษัท
6.3
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
7.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.1
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ โดแสดงรายการตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7.2
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯรับทราบทุกไตรมาส เพื่อเป็ น
การรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯรับทราบถึงผลการตรวจสอบที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.3
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทําตาม (1)
(2) หรื อ (3) ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินการของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯเพื่อดําเนินการแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
หากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายบริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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