กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทแม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน) กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ ึน้ ตาม
แนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็ นหลัก โดยใช้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็ น
ส่วนหนึ่งด้วย ทัง้ นีเ้ พื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึ่งถือว่าเป็ นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
ว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และฝ่ ายจัดการ มีความเข้าใจขอบเขตการทางาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีทกั ษะความชานาญ
ที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย และต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามเข้าใจและประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระ
การประชุม การนาส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอ ได้รบั ความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
3.1 คุณสมบัติท่วั ไป
เป็ น กรรมการบริษั ท ที่ มี คุณ สมบัติ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระตามนิ ย ามที่ บ ริษั ท ก าหนดใน กฎบัต ร
คณะกรรมการบริษัทและภายใต้ขอ้ กาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
(ก) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(ข) ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน
4. การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ และให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีครบวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบัตรนี ้ หรือตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
5) เสียชีวิต
6) ศาลมีคาสั่งให้ออก
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
พอสมควรพร้อมระบุเหตุผ ล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่ง ตั้ง บุคคลอื่นที่มี คุณ สมบัติ
ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และจัดส่งข้อมูล
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกให้พน้ จากตาแหน่งสามารถชีแ้ จงถึงสาเหตุดงั กล่าว
ให้สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้

2

ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกาหนด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน
5.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทา
รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
5.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้
เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
5.3 กากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และสอบทาน
ให้มีระบบในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงาน
กากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ ตลอดจน
ให้คาปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ
และประเมินแล้ว
5.4 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุม ปฏิบตั ิตาม และติดตามการปฏิบตั ิงาน
(Compliance) ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง สอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติ ต าม
หลักเกณฑ์และนโยบายการกากับดูแล และการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
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5.5 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
โดยทั่วไปและสอดคล้องกับ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
5.6 สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริต การลงโทษ และกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้ง
สอบทานกระบวนการภายในของบริษัท และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน
5.7 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กบั หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึน้
5.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการ
ทางานของผูส้ อบบัญชี
5.9 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1
One-Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.10 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
5.11 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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5.12 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมทั้ง สายการบัง คับบัญชา และสอบทานให้มี การประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
ด้านอื่น ๆ
5.13 จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
รวมถึงสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.14 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลังมีการประชุม
คณะกรรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
5.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงาน
ของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียและบุคคลทั่วไป
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และ
จัดทารายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ง
เอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจาปี และเรื่องอื่น ๆ ตามอานาจหน้าที่ โดยประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และฝ่ ายบริหาร เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ควรกาหนดวาระการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมอาจกาหนดให้
มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ท่กี าหนดไว้ในกฎบัตรนี ้
7. องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ปี ระธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วม
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่การประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหา ร นัก
กฎหมายของบริษัท นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัท บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย และ/หรือ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา
306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ มาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบด าเนิน การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้น ให้
สานักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
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8.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี รายการหรือการกระท า
ดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ท่ีไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูจ้ ดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไ ขเพิ่ม เติม
รายงานประชุม ให้มี ค วามละเอี ย ดถูก ต้อ งมากที่ สุด ได้ และจัด ส่ง ให้ป ระธานกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมที่ท่ีประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บ
อย่างเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชัน้ ความลับและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ทัง้ นีใ้ ห้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
-ลงนามโดย(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร)
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