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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตระหนั กถึ งควำมสำคัญของระบบกำรกำกั บ ดูแลกิ จกำรที่ ดี จึ งได้ พิ จำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท สอบทำน
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในอย่ำงโปร่งใส และปรำศจำกกำรมีผลประโยชน์ขัดแย้ง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ภำยในมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำนที่ดี และเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำง
รอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควร
กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี้
1.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน
1.2

กรรมกำรตรวจสอบมีทั กษะควำมชำนำญที่เ หมำะสมตำมภำรกิจ ที่ได้ รับมอบหมำย และต้ อ งมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ทีม่ ีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน

1.3
1.4
2.

ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัตเิ ป็นกรรมกำรอิสระดังนี้
2.1 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
2.2

มีคุณสมบัติตำม พ.ร.บ. มหำชนฯ และตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

2.3

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน

2.4

กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติกำรเป็นคณะกรรมกำรอิสระดังนี้
2.4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษั ท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
2.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
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รำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท
2.4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
2.4.4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ
2.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
2.4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ กฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริก ำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
2.4.7 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
2.4.8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัท
ย่ อ ย หรื อ ไม่เ ป็น หุ้น ส่วนที่มี นัยในห้ำงหุ้ นส่ว น หรื อ เป็ นกรรมกำรที่มีส่ว นร่วมบริหำรงำน ลู ก จ้ำง
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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2.4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
2.5

เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้
อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.

2.6

หรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2.7

สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้าที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน มีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ง
รำยไตรมำสและประจำปี
3.2

สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใดที่
เห็นว่ำจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่
สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้จัดกำรแผนก
ตรวจสอบระบบงำนภำยใน

3.3

สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ

3.4

นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5
3.6

สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.7
3.8

สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง
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3.9

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

(ข)
(ค)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)
(ฉ)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช)

ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)

(ซ)

รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
3.10 จัดทำรำยงำนร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
3.11 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผู้บริหำร หรือ
พนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
3.12 ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือให้คำปรึกษำในกรณี
จำเป็น
3.13 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปีทั้งแบบคณะและแบบรำยบุคคล และรำยงำน
ผลกำรประเมิน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี
3.14 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.15 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.

วาระการดารงตาแหน่ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้
4.1

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รบั กำรแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจำก
กำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก)

ตำย

(ข)

ลำออก

(ค)

ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

(ง)
4.2

พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรตรวจสอบคนใด จะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท โดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ง
เรื่องกำรลำออกพร้อมสำเนำหนัง สือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่

4.3

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำร
ตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน

5.

การประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี้
5.1

ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเรื่อง
อื่น ๆ อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดให้เรียกประชุม ก่อนมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ไม่น้อยกว่ำ 3
วัน หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ
ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร

5.2

ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไม่เข้ำร่วมในกำร
พิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.3

กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้ำงมำกเป็นสำคัญในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสีย งเพิ่มขึ้น อีก หนึ่ งเสียงเป็นเสีย งชี้ ขำด อย่ำงไรก็ตำม
ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำร
บริษัท

5.4

ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม
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5.5

ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ให้กรรมกำรที่มำร่วมประชุมเลือก
กรรมกำร 1 คน เป็นประธำนในที่ประชุม

5.6

กำรวินิจฉัยชี้ขำดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำกเป็นสำคัญ และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่

5.7

ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขำด
ให้ ป ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเป็ น ผู้ ร ำยงำนผลกำรประชุ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง

6.

5.8

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมและให้ข้อมูลหรือเอกสำรในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

5.9

ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท

6.2

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้
ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)
(ข)

รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน

(ค)

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง

6.3

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้ว ว่ำต้ อง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่ อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
เพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวโดยตรงต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้

7.

การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
7.1

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.1.1 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้ง
รำยชื่อและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
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7.1.2 นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบ
7.2

กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.2.1 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2 นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบสำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

7.3

ใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และขอบเขตกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่มี
มติของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ............................................................................
(นายเวทย์ นุชเจริญ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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