กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่
กากับดูแลเกี่ ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั และกลุ่มธุ รกิจของบริ ษทั เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิ ทธิภาพในการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั
และกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอในรายงานประจาปี
ของบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
2. องค์ ประกอบ การแต่ งตั้งและคุณสมบัติ
•

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 2 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน ซึ่ง
สามารถสอบทานความเชื่ อถือของงบการเงิ นและมี การพัฒนาความรู ้ด้านการบัญชี หรื อการเงิ นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

•

ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการรายนั้น ๆ ด้วย

•

เป็ นกรรมการที่ไม่มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกับ นิ ติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

•

เป็ นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ อ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

•

เป็ นกรรมการที่ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั

ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่ได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
•

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูท้ ี่มีอานาจควบคุมหรื อหุน้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึงมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สังกัด เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

•

เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูท้ ี่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

•

เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

•

ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

•

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระ

•

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

•

ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ย่อยเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

•

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ย

3. วาระการดารงตาแหน่ ง
•

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี ของบริ ษทั หรื อสิ้ นสุ ดโดยการลาออกหรื อโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อโดยการพ้น
สภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั

•

กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ

•

ให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่ กรณี ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้า
มาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก

•

กรณี ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลื อกกรรมการที่ มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดารงตาแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

4. สิทธิการออกเสียง
กาหนดให้กรรมการตรวจสอบหนึ่ งคน มีสิทธิ ออกเสี ยงได้หนึ่ งเสี ยง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด มีส่วนได้เสี ย
ในเรื่ องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่ องนั้น
5. การประชุม
•

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมประจาอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละสี่ ครั้ง

•

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม

•

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ ายจัดการ บุคลากรของบริ ษทั และในกลุ่มบริ ษทั ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี หรื อ บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องในวาระการประชุ ม นั้น ๆ เข้า ร่ ว มประชุ มและขอข้อ มูล ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทาขึ้นและนาเสนอก่อนการประชุมและให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

6. อานาจ
•

มีอานาจในการเชิ ญฝ่ ายจัดการหรื อพนักงานมาร่ วมประชุมชี้ แจงให้ความเห็นหรื อจัดส่ งเอกสารที่ร้องขอตามความ
จาเป็ น

•

พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งหรื อเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีเป็ นประจาทุกปี

•

รับทราบการปฏิบตั ิงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผสู ้ อบบัญชีขาด
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน

•

ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อประชุมหารื อ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วยอย่างน้อยปี ละครั้ง

•

พิจารณาตัดสิ นใจในกรณี ที่ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี มีความเห็ นไม่ตรงกันเกี่ ย วกับรายงานทางการเงิ น หรื อมี
ข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี

•

สอบทานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

•

พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และฝ่ ายจัดการของบริ ษทั และหารื อกับฝ่ ายจัดการ เกี่ยวกับ
นโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ ยง

•

จัด หาที่ ป รึ กษาจากภายนอกหรื อ ผู ้เ ชี่ ย วชาญทางวิชาชี พ ในการให้คาแนะนา ปรึ กษาหรื อ ให้ความเห็ น ได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

•

รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขในรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ รายการที่ มีความบกพร่ อ งจากการควบคุ ม ภายใน ตลอดจนรายการที่ มีก ารไม่ปฏิ บัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงิน

7. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
•

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ

•

สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน (หรื อบริ ษทั ) ตรวจสอบภายใน

•

มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรื อประเด็นอื่นๆ ด้วย

•

สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

•

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
o

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั

o

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั

o

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

o

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

o

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

o

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

o

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร

o

รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

•

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
มัน่ ใจว่า เนื้ อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอโดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างมีนยั สาคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
กฎบั ต รนี้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

พลเอก
(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)

