กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บทนา
บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้องค์กรมีระบบกากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และเพิ่มพูนมูลค่าให้กับองค์กร จึงได้มีการกาหนดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับ นี ้ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแลกิจการ และ ให้มีการ
พิจารณาทบทวนทุกปี อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
2. องค์ประกอบ
2.1. คณะกรรมการบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากกรรมการ
อิสระจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน
2.2. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2.3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และ/หรือ การเงินเพียง
พอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีความรูต้ ่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่มี ีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
2.4. คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้ง หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษั ทให้ด ารงตาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายการ
ประชุม จัด เตรีย มวาระการประชุม น าส่ ง เอกสารการประชุม บัน ทึ ก รายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมาย
3. คุณสมบัติ
3.1. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.2. ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท
3.3. ต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั รวมทัง้ ต้อง
ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะกรณีท่เี ป็ นบริษัทจดทะเบียน
3.4. ถื อหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 1 บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย

1

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริษัท
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3.5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3.6. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลัก ษณะที่เ ป็ น บิด า มารดา
คู่ส มรส พี่น อ้ ง และบุต ร รวมทั้ง คู่ส มรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3.7. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษั ท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผล
ให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวัน ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.8. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3.9. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3.10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
3.11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3.12. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 3.7 หรือ 3.9 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ฉบับที่แก้ไข) แล้วว่า
การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แ ละการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบด้วย
(1)

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้บ ริก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ท าให้บุค คลดัง กล่ า วมี คุณ สมบัติ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนด

(2)

เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการตรวจสอบ

(3)

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 3.8 และ 3.9 คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรือผู้
ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ใน
นามของนิติบคุ คลนัน้
4. อานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยมีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
4.1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
4.2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล และพิ จ ารณาความเป็ น อิ สระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหัว หน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4.3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4.4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้งบุคคลซึ่งมีค วามเป็ น อิ สระเพื่ อ ท าหน้าที่ เป็ น ผู้สอบบัญ ชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
4.5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
4.6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)

ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ)

รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. วาระการดารงตาแหน่ง
5.1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รบั แต่งตัง้ หรือตามวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าเหมาะสม แต่รวมแล้วจะต้องดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี
เว้นแต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นสมควรให้ดารงตาแหน่งรวมเกินกว่า 9 ปี โดยจะต้อง
แสดงเหตุผลในเรื่องดังกล่าวไว้ดว้ ย
5.2. กรณีท่ีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกาหนดอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จานวนสมาชิกไม่
ครบถ้วน วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบ
ที่พน้ จากตาแหน่งนอกเหนือจากการออกตามวาระ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน
5.3. กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
5.3.1. พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษัท
5.3.2. ครบวาระการดารงตาแหน่ง
5.3.3. ตาย
5.3.4. ลาออก
5.3.5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5.4. ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้
บริ ษั ท ทราบล่ ว งหน้า ไม่ น้อ ยกว่ า 30 วั น โดยท าจดหมายแจ้ง เหตุ ผ ลต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในกฎบัตรฉบับนีแ้ ทน
กรรมการตรวจสอบที่ลาออก
6. การประชุม
6.1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนด หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนดให้จัดการปร ะชุมผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนด
6.2. วาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบควรจะกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็ นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือกาหนดวันประชุมเร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ หากการประชุมใน
คราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.3. จานวนครัง้ การประชุม
6.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
6.3.2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็น
ปั ญหาที่จาเป็ นต้องหารือร่วมกัน
6.4. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
6.4.1. กรรมการตรวจสอบทุก ท่ า นควรเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการตรวจสอบทุก ครั้ง และในการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรืองบ
การเงินประจาปี ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้าร่วมประชุมทุก
ครัง้
6.4.2. ในกรณี ท่ี ป ระธานกรรมการตรวจสอบไม่ อยู่ในที่ ป ระชุมหรื อ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ได้ ให้ก รรมการ
ตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
6.4.3. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ผูต้ รวจสอบภายใน หรือผูส้ อบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ คิดเห็น หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และอาจเชิญที่ปรึกษา
ทางวิชาชีพอื่นใดเข้าร่วมประขุมเมื่อเห็นว่าจาเป็ นเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท
6.5. การลงคะแนนเสียง
6.5.1. ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุช่อื บุคคลและกาหนดให้กรรมการตรวจสอบผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียใด ๆ ใน
เรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนัน้ ๆ
6.5.2. การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึง่
เสียง ในกรณีท่ีการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชีข้ าด
6.5.3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6.6. รายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุม
จะต้อ งน าส่ ง ต้อ งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ภายใน 14 วัน หลัง จากวัน ประชุม เพื่ อ
คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และให้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใด
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อฝ่ ายต่าง ๆ ดังนี ้
7.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7.1.1. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ดังนี ้
• สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างไตรมาส
• รายงานที่เกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
7.1.2. รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
• รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ข้อ สงสั ย หรื อ สัน นิ ษ ฐานว่ า อาจมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
• ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.2. การรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องเปิ ดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report
8. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้วิ ธี ป ระเมิ น ผลการท างานของตนเอง ( selfassessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง:
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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