คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธาน
2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการ
3. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์ เลขานุการ และผูอ้ านวยการ สานักตรวจสอบภายใน

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระ
1.2 มีกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรูด้ า้ นการเงินและบัญชี
2. คุณสมบัตกิ รรมการตรวจสอบ
2.1 ได้รบ
ั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 ถือหุน
้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2.3 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม
้ ี

อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
2.4 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตรรวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
2.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบค
ุ คลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย

ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษท
ั ร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ น

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
2.7 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
2.8 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบ
ั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง

เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
2.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มคี ณ
ุ สมบัติตาม 2.1 – 2.9 ข้างต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
(Collective Decision)

3. วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
3.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบผูพ
้ น้ จากตาแหน่งตามวาระ

อาจได้รบั การแต่งตัง้ เข้ามาใหม่ได้
3.2 ในกรณีท่ต
ี าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอนั มิใช่การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัท แต่งตัง้ กรรมการผูม้ คี ณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ดารงตา อบแทนตาแหน่งที่วา่ ง แหน่งกรรมการตรวจส / นัน้ โดยให้มีวาระ
ดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ในตาแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ไปแทนนัน้
3.3 หากกรรมการตรวจสอบท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ ทดแทน โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตัง้ กรรมการ

ตรวจสอบรายใหม่ ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบลาออกและ
ให้บริษัทฯ แจ้งการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบในทันที
4. การประชุมและองค์ประชุม
4.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้ ให้มกี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของ

จานวนกรรมการตรวจสอบ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4.2 ในกรณีท่ป
ี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบ

ที่มาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.3 จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนได้ตามที่เห็นสมควร
4.4 มติท่ป
ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย

ให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
4.5 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้รบ
ั ประโยชน์ส่วนตน หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น

และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
4.6 เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมอื่น ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รบ
ั มอบหมาย ดังต่อไปนี ้

5.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงสอบทานรายงาน

ผลการดาเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน พร้อมให้ขอ้ คิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้ม่นั ใจว่า มีการ
ปฏิบตั ิงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
5.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.4 สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและติดตามความ

คืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญอย่างเป็ นระบบ
5.5 สอบทานให้บริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกากับดูแล การปฏิบต
ั ติ ามมาตรการต่ อต้าน

การทุจริตคอร์รปั ชั่น ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้คาแนะนา และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่าเสมอ
5.6 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัทฯ
5.8 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
5.8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

รายงานผลการดาเนินงานที่มใิ ช่รายงานทางการเงิน
5.8.2 ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
5.8.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
5.8.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.6 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
5.8.7 ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.8.8 ความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5.8.9 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
5.8.10 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ได้รบ
ั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
5.8.11 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน
้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 คณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นเรื่องที่

เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
5.10 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมต
ัิ
6. ปฏิบต
ั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการ
บริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาที่เกี่ยวกับ

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทานัน้ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. การรายงาน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ ให้เลขานุการฯ ทารายงานการประชุม และสรุปความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณา
8. เรื่องอื่นๆ
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญผูบ
้ ริหาร ผูเ้ กี่ยวข้อง หรือผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงข้อมูล

เพิ่มเติม
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นได้

ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัทฯ
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ
้ ิจารณาและให้ความเห็นในการแต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ หรือ

เลิกจ้างผูบ้ ริหาร พนักงาน สานักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูพ
้ ิจารณาเสนอขอให้คณะกรรมการว่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานตรวจสอบภายใน จาก

ภายนอกเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

