กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)

ลำดับแก้ไข
จัดทำครั้งแรก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ดำเนินกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำร
ปฏิบ ัติงำนที่ดี กำรบริห ำรกิจ กำรด ำเนิน ไปอย่ ำงเหมำะสม มีประสิทธิภ ำพ และเกิดประสิทธิผ ลสู ง สุ ด
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำว มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และมีกำร
ดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมี
คุณสมบัติตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีห รือ
กำรเงินเพียงพอที่จะทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
(3) ให้ ค ณะกรรมกำรของบริ ษ ั ท เลื อ กและแต่ ง ตั ้ ง กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ ่ ง เป็ น ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

3.

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแล้วแต่กรณี
(2) มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎหมำยมหำชนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน
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(4) กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมกำรอิสระดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำร
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมกำรที่มีส ่ว นร่ว มบริห ำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้
เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้น จำกกำรมีล ักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้ อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญ ำตต่ อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรั พ ย์ ) แล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ ลักษณะต้ อ งห้ ำ มดั ง กล่ ำวไม่รวมถึ ง กรณี ที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
(ค) ไม่เป็น บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ห รื อ ผู ้ ม ี อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ั ท ในลั ก ษณะที ่ อ ำจเป็ น กำรขั ด ขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำต
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมกำรอิส ระ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนำจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชีซึ่ งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลั ก ษณะดั ง กล่ ำ วมำแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ ำ 2 ปี ก่ อ นวั น ที ่ ย ื ่ น ค ำขออนุ ญ ำตต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำร
แต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำร
แต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริกำรทำงวิช ำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึ ก ษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี อำนำจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (สำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี
(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำนที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
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(ญ) กรรมกำรอิส ระตำมคุ ณสมบัติข้ำงต้นอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ท ให้
ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมโดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ได้
(ฎ) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
(5) เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบ ัติห น้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
(6) เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
(7) สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.

ขอบเขตอานาจหน้าที่
(1) สอบทำนให้บริษัทและบริษัทย่อย ให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ำงถูกต้องและเชื่อถือได้
รวมถึ ง กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ ำ งเพี ย งพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยกำร
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริห ำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีส อบ
ทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในของบริษัท ให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผลและอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็น
และเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
และระบบตรวจสอบภำยในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
(3) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
(4) มีอำนำจเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงกำรเชิญผู้บริหำร ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำงำน
พนักงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

สอบทำนกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจำปี อัตรำกำลัง และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจำปี รวมถึงกำรพิจำรณำ
อนุมัติกำรทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงำนตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องตำม แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับ
อนุมัติ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน และประเมิน
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจำทุกปี
ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
รำยงำนผลกำรปฏิ บ ั ต ิ ง ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ั ท ทรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง
ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร
ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่
เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
ให้ มี อ ำนำจเสนอพิ จ ำรณำว่ ำ จ้ ำ งที ่ ป รึ ก ษำ หรื อ บุ ค คลภำยนอกตำมระเบี ย บของบริ ษั ท
มำให้ควำมเห็นหรือให้คำปรึกษำในกรณีจำเป็น
จัดทำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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(16) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินตนเองและรำยงำน
ผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี
(17) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(18) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี ข องบริษ ั ท ซึ ่ ง รำยงำนดั ง กล่ ำ วต้ อ งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย
(ค) ควำมเห็น เกี ่ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ข้ อ บั ง คั บ และประกำศของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมำยอื ่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท และบริษัทย่อยและ/หรือธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อย
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ ร่ว มประชุ ม ของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติห น้ำที่
ตำมกฎบัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่น ที่เห็น ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
(19) ทบทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ั ท พิ จ ำรณำแก้ ไ ขขอบเขตอ ำนำจ หน้ ำ ที ่ และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
(20) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
มีอำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือนำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบและสอบสวน
(21) หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผ ลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบคบคุมภำยใน
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(22)
(23)
(24)
(25)

5.

(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท
และ/หรือธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
สอบทำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ทบทวนกระบวนกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นของบริษัท
สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นประจำปีของบริษัท
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ง
(1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยให้เป็นไปตำมวำระกำรดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท (กรณีกรรมกำรตรวจสอบด ำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทด้วย)
และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทัง้ นี้
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ นอกเหนือจำกกำรพ้นตำแหน่งตำม
วำระข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบอำจพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัต ิ กำรเป็น กรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อ ง
โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือถูกถอดถอน
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(2)

(3)

6.

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่พ้น จำกต ำแหน่งต้องรักษำกำร ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อ ไปก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่จำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้
กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลำ 3 เดือน ตำมรอบ
ระยะเวลำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน และอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็น
(2) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบจัด ให้มี ก ำรประชุ มเฉพำะกั บผู้ส อบบั ญชีข องบริษ ัทโดยไม่ มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอำจจัดเป็นกำรประชุมพิเศษเพิ่มจำก
กำรประชุมปกติ หรือจัดกำรประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมเป็นวำระหนึ่ง
ของกำรประชุมปกติของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีวำระอื่น ๆ อยู่ด้วยก็ได้
(3) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำร
ตรวจสอบได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท ให้สำมำรถแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำ
นั้นก็ได้
(4) ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้ำร่วมประชุม และกำหนดให้กรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น
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(5)

คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บ ริหำร ผู้อ ำนวยกำร สมุห ์บัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ส อบบัญชี
เข้ำร่วมประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงอำจพิจำรณำให้มีกำรประชุมแยกต่ำงหำกร่วมกับ
บุคคลอื่นเช่นว่ำนั้น หำกเห็นว่ำมีประเด็นหรือข้อควรหำรือกันเป็นกำรเฉพำะ

7.

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง
(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม ทั้งนี้
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง
(2) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเอำเสียงข้ำงมำก
(3) ในกำรออกเสียงลงคะแนน กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีส ิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเป็นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด
(4) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใน
ครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง

8.

การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
(1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติ ท ี ่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ั ท ถึ ง กำรแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พร้อมนำส่งแบบแจ้งรำยชื่อและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ
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(2)

(3)

กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(ก) รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
(ข) น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนมติ ท ี ่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ั ท ถึ ง กำรเปลี ่ ย นแปลงหน้ ำ ที ่ แ ละขอบเขต
กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่ อ ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วันนั บแต่ว ันที่มีมติ ข อง
คณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

….…………………………………………..
(นำยณรงค์ฤทธิ์ ถำวรวิศิษฐพร)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
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