กฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํา กัด (มหาชน)

กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัต ถุป ระสงค์
1.1
1.2

เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือหรือกลไกทีส่ าํ คัญ ทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องตาม
ระเบีย บปฏิบ ัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริย ธรรมที่ดี การบริห ารกิจ การดํ าเนิ น ไปอย่ า งเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพมีความยุตธิ รรม และโปร่งใส
1.3 เพื่อให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินที่มคี ุณภาพ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้ส่วน
เสีย
2. องค์ป ระกอบ และ คุณ สมบัติ
2.1
2.2
2.3

2.4

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ จํานวนอย่างน้อย 3 คน
มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน
และมีความรูต้ ่อเนื่องเกีย่ วกับเหตุทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงของรายงานทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
2.3.1 มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.3.2 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทน เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
2.3.3 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายได้อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั ฯรวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2.3.4 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชือ่ ถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
2.3.5 สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ได้นับรวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ ี เกีย่ วข้องของกรรมการดังกล่าวแล้ว

3. การแต่งตัง้ วาระการปฏิ บ ตั ิ งาน และ การพ้น จากตํา แหน่ ง
3.1

การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1.1 คณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎบัตรในข้อที่ 2

3.2

3.3

3.1.2 ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของบริษัททําหน้าที่เป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ บุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั งิ านดังกล่าว ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ง
3.2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ว่า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึง คราวออกตามวาระให้ค ณะกรรมการบริษัท แต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่มี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีก่ รรมการ
บริษทั ได้กําหนดไว้ในกฎบัตรนี้โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่ งได้เพียง
วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
การพ้นจากตําแหน่งเมือ่
3.3.1 ครบตามวาระ
3.3.2 ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3.3.3 ตาย
3.3.4 ลาออก
3.3.5 ถูกถอดถอน ตามกฎหมาย
3.3.6 ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ุด หรือคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิด
ทีก่ ระทําด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.3.7 เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3.3.8 เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.3.9 กรณีทก่ี รรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ
ควรแจ้งให้บริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อทีค่ ณะกรรมการบริษทั
จะได้พจิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นทีม่ คี ุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก และดําเนินการ
แจ้งต่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

4. หน้ าที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
4.1
4.2

สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ นโยบายกฎระเบียบของบริษทั
สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญ ชีท่รี บั รองทัวไป
่
และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เพียงพอและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13
4.14
4.15

4.16

ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกําหนดของมาตรฐานบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่
พิจารณา คัดเลือก เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ภายนอกรวมทัง้ ประเมินความเป็ นอิสระความสามารถ และประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชี
ภายนอกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ นัน้
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกเพือ่ ให้การสอบบัญชีดาํ เนินการได้อย่างเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
พิจารณาและสอบทานข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในเกี่ยวกบรายการที่เกี่ยว
โยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพ ย์ทงั ้ นี้เพื่อ ให้ม นใจในความสมเหตุ
ั่
สมผลของรายการลักษณะดังกล่าวและเพื่อ ให้มนใจได้
ั่
ว่ า
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภาใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐานสากล
สอบทานและอนุ ม ัติก ฎบัต รการตรวจสอบภายใน และแผนงานการตรวจสอบภายในแนวทางการ
ตรวจสอบรวมทัง้ การประเมิน ผลกรตรวจสอบ การดําเนิ น งานด้านต่ างๆ ของบริษัท ตามวิธีก าร และ
มาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
กํากับดูแลให้มรี ะบบงานเชิงป้ องกัน เพื่อลด หรือ ระงับความสูญ เสียและความสูญ เปล่าของทรัพยากร
ประเภทต่างๆ ของบริษทั เพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานของบริษทั ให้สงู ยิง่ ขึน้
สอบทานระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในการ
จัดทํารายงานการเงิน และการบริหารความเสีย่ งเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ทนั สมัย และเหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั อยูเ่ สมอ
สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณและอัตรากําลังของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจว่าจ้างทีป่ รึกษาทางวิชพี
อื่น ใดเพื่อ แสวงหาความเห็น ที่เป็ นอิส ระเมื่อ เห็น ว่า จํา เป็ นโดยให้เป็ นค่ าใช้จ่ า ยของบริษั ท ทัง้ นี้ ก าร
ดําเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบวิธแี ละข้อกําหนดว่าด้วยเรือ่ งนี้ของบริษทั
ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษทั จะมอบหมาย และในการปฏิบตั งิ าน
ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกสังการให้
่
ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็ น

4.17 จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วย
ตนเองเป็ น ประจําทุ ก ปี ตามวิธีก ารที่ค ณะกรรมการตรวจสอบกําหนดทัง้ นี้ ให้รายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย
5. การประชุม
5.1

จํานวนครัง้ การประชุม
5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้หากมีการร้อง
ขอจากกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พจิ ารณาประเด็นปั ญหาที่
จําเป็ นต้องหารือร่วมกัน
5.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
5.2.1 การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมีก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํา นวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุมโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานในที่
ประชุม
5.2.2 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมและให้ขอ้ มูล
ได้
5.3 การลงคะแนนเสียง
5.3.1 มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถอื เสียงข้างมากกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด ทัง้ นี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.3.2 กรรมการตรวจสอบทีม่ สี ว่ นได้เสียใดๆ ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
5.4 บันทึกรายงานการประชุม
5.4.1 ให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน
6.1
6.2

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯซึง่ รายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ มีข้อ สงสัย ว่า มีรายการหรือการกระทํ า
ดังต่ อ ไปนี้ ซ่ึงอาจมีผ ลกระทบอย่างมีนัย สําคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ น งานของบริษัท ฯให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลา
ทีก่ ําหนดขึน้ ร่วมกัน

6.2.1 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.2.2 การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
6.2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้อง
6.3

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวเมื่อครบกําหนดเวลาที่
กํา หนดไว้ร่ว มกัน โดยไมมีเหตุ ผ ลอัน สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานสิง่ ที่พ บ
ดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

7. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
8. ค่า ตอบแทน
ให้ค ณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้พ ิจารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบตามทีเ่ ห็นสมควร

กฎบัตรนี้ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ให้มีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

………………………………………………………..
( นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์ )
ประธานกรรมการบริษทั

