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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทาหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการปฏิบัติ
หน้ าที่กากับดูแลความถูกต้ องของรายงานทางการเงิ น รวมทังติ
้ ดตามประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มีความมัน่ ใจว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ถูกต้ องตามกฎหมาย สอดคล้ องตามระเบี ยบ
ปฏิบตั ิ ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ จะส่งผลให้ การบริ หารจัดการภายในองค์กรและการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เกี่ยวข้ อง สร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือแก่ผ้ ลู งทุน
สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการ
บริ ษัท และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความ
เข้ าใจหรื อประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบทาการเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
และให้ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง ในกรณี ที่
ตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในว่างลง ให้ คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็ นผู้รักษาการแทน
3. คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างเป็ นอิสระตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
โดยต้ องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ทาให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นตามที่พงึ จะเป็ น
3.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3.3 เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
3.4 มีความเข้ าใจหลักการบริ หารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตัง้
คาถามตรงประเด็น รวมทังตี
้ ความและประเมินผลของคาตอบที่ได้ รับอย่างเหมาะสม
3.5 มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
3.6 มีความคิดสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการหารื อและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
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3.7 ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ 1 บริ ษัทย่อย 2
บริ ษัทร่ วม3 หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย ได้ แก่ คูส่ มรส บุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3.8 ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาซึ่งได้ รับเงิน เดือน
ประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันหรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3.9 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3.10 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
3.11 ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
3.12 ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
3.13 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3.14 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท เช่น
ต้ องไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3.15 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3.16 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
1
2
3

บริ ษัทใหญ่ หมายถึง บริ ษัทที่ถือหุ้นบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 50
บริ ษัทย่อย หมายถึง บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 50
บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50
(และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรื่ องการยื่นและการยกเว้ นการ
ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และประกาศอื่นที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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4. วาระการดารงตาแหน่ งและค่ าตอบแทน
4.1 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั แต่งตังหรื
้ อตามวาระการเป็ นกรรมการในบริ ษัท
4.2 กรรมการตรวจสอบจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัท ครบวาระ ลาออก หรื อถูก
ถอดถอน หรื อขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
4.3 นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4.4 กรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้ งต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทล่วงหน้ า 1 เดือน พร้ อมเหตุผลเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
4.5 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เว้ น
แต่วาระของกรรมการตรวจสอบผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่แต่งตังกรรมการ
้
ตรวจสอบที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการตรวจสอบที่ได้ รับการแต่งตังทดแทนจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ทดแทน
4.6 คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิ จารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ พิจารณาจากหน้ าที่และความรับผิดชอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ก่อนที่
จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. การประชุม
5.1 กาหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจาทุกไตรมาส อย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ โดยกาหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ า
ตลอดทังปี
้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
5.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลา
ศึกษาล่วงหน้ าก่อนเข้ าประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท ประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายอาจแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ทังนี
้ ้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้ องจัดเก็บ
สาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรู ป
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
3
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5.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5.4 ประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยสองในสาม (2/3) ขององค์ประชุมต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม ทังนี
้ ้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ แล้ วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่
เข้ าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว
และมี ร ะบบควบคุมการประชุ มต้ องมี องค์ ป ระกอบพื น้ ฐานของการท างานเป็ น ไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9
5.10
5.11

กรรมการตรวจสอบซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไข
ในวรรคแรก ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ สาหรับกรรมการซึง่ เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้ อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนัน้ ให้ ถือว่ากรรมการผู้นนั ้
เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็ นองค์ประชุมหรื อร่ วมออกเสียงลงคะแนนในวาระ
การประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ ประชุ มอาจพิ จารณาให้ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบบันทึ ก
ความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของกรรมการที่เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ ตามความเหมาะสม
กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม
กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่ มีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนันๆ
้
การวินิจฉัยชี ้ขาดในเรื่ องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ โดยประธานที่
ประชุมไม่มีสิท ธิ ออกเสียงชีข้ าด เว้ นแต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อี ก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ สอบบั ญ ชี หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องเข้ าร่ ว มประชุ ม ในเรื่ อ งที่ ก าหนดได้ และในกรณี ส าคัญ และจ าเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญ ผู้เชี่ ยวชาญอิส ระ และ/หรื อผู้เชี่ ยวชาญทางวิ ช าชี พ เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบด้ วยก็ได้
จัดให้ มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
จัดให้ มีการประชุมกับฝ่ ายจัดการเป็ นการเฉพาะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน
รวมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
4
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6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
6.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
6.2 สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
6.3 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6.4 สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
รวมถึงให้ คาแนะนาในเรื่ องงบประมาณ อัตราก าลังคนของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วาม
เห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิ ก จ้ างหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน และประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี ของหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6.5 สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยงที่ เหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6.6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญชี ข อง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6.7 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
6.8 อนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6.9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
6.10 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจาเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
6.11 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในการรายงานผลการประชุ มหรื อรายงานอื่น ใดที่ มี
ความสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไป เพื่อทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่าฝ่ าย
จัดการได้ มีการบริ หารอย่างระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
7.1.1 รายงานกิ จ กรรมต่างๆ ที่ ท าเป็ นประจ า เพื่ อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ ทราบถึงกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
7.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่ องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
7.1.1.2 สรุ ปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
7.1.1.3 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
7.1.1.4 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
7.1.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ หาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา
7.1.2.1 รายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.1.2.2 รายการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
7.1.2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
7.2 การรายงานต่อหน่วยงานราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอนั ควร ต่อการปรับปรุ งแก้ ไขสิ่งที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ซึง่ ได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารก่อนหน้ าแล้ ว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
7.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัท ถึง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ และถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี
7.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
7.3.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัท
7.3.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.3.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.3.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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7.3.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
7.3.8 รายงานอื่น ใดที่ เห็ น ว่าผู้ถื อหุ้น และผู้ล งทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริ ษัททุกปี อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึง่ อ้ างอิงจาก
แบบประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
รายงานผลการประเมิน พร้ อมทัง้ ปั ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติงานที่ อาจเป็ นเหตุใ ห้ ก ารปฏิ บัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาทุกปี
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับปรับปรุ งปี 2560-61 นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 17 กันยายน 2561
เป็ นต้ นไป
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