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บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
1. วัตถุประสงค ์

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
จึงไดพ้ิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อเป็นหนว่ยงานอิสระที่ส  าคญั ในการช่วยแบง่เบาภาระของ
คณะกรรมการบรษัิทในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทใหม้ีประสทิธิภาพ โปรง่ใส สรา้งความนา่เช่ือถือในการ
เปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงิน มีระบบควบคมุภายใน และกระบวนการก ากบัดแูลที่เพียงพอ  คณะกรรมการ
บรษัิทจึงก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักลา่ว  
 

2. องคป์ระกอบ 
2.1  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ หรอืไมน่อ้ยกวา่ 3 ทา่น  ในจ านวนนี ้

ตอ้งมกีรรมการอยา่งนอ้ย 1 ทา่น เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจหรอืมีประสบการณด์า้นการบญัชี หรอื การเงิน   เพื่อ
สามารถสอบทานการรายงานทางการเงินของบรษัิท           

2.2  คณะกรรมการบรษัิท หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ
จะตอ้งเป็นกรรมการบรษัิท 

2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูค้ดัเลอืกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัใหม้ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4  กรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 2 ปี  กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ
อาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมไ่ด ้  

2.5 เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิท หรอืมีเหตทุี่ไมส่ามารถอยูไ่ดจ้นครบ
ก าหนดวาระ มีผลใหจ้ านวนสมาชิกนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดคอื 3 คน คณะกรรมการบรษัิทควรแตง่ตัง้กรรมการ
ตรวจสอบรายใหมใ่หค้รบจ านวนในทนัที หรอือยา่งชา้ภายใน 90 วนันบัแตว่นัท่ีจ านวนสมาชิกไมค่รบถว้นเพื่อใหเ้กิด
ความตอ่เนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่น
ต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
 

3.  คุณสมบัติ 
3.1   กรรมการตรวจสอบทกุทา่นตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   
 คณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” เป็นดงันี ้ 

(ก) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 

(ข) ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินดือนประจ า หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดามารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอื
บรษัิทยอ่ย 

(ง) ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน  และไมม่ีลกัษณะอื่น
ใด ที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

3.2 ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรง หรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการบรหิารงานของ
บรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท มาก่อนในระยะเวลา 2 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการ เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่  การเคยมีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีนัน้ จะไม่
มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ และการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอิสระ 
 

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที ่ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้การรายงานตอ่
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

4.1   สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
4.2 สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ชอบในการพิจารณา
แตง่ตัง้โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

4.3   สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4.4   พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ หรอืเลกิจา้ง บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทและเสนอคา่ตอบแทนส าหรบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการ 
อยา่งนอ้ย        ปีละ 1 ครัง้ 

4.5   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมายและขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.6   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฏหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ
ทา่น 
• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีต่ามกฎบตัร 
• รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

4.7   ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลส าเรจ็ดว้ยดี  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี
อ านาจในการเชิญผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษัิทมาใหค้วามเห็นหรอืขอ้เท็จจรงิ หรอืรว่มประชมุ หรอืสง่เอกสารตามที่
เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น  รวมทัง้มอี  านาจวา่จา้งที่ปรกึษา หรอืบคุคลภายนอกตามระเบียบของบรษัิทมาใหค้วามเห็นหรอื
ค าปรกึษากรณีจ าเป็น 
 

5. กำรประชุมและองคป์ระชุม 
 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้  และมีการประชมุพเิศษได้

ตามความเหมาะสม  โดยมีการก าหนดวาระและสง่หนงัสือเชิญประชมุเพื่อแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นการลว่งหนา้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการ

ตรวจสอบซีง่มาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 
 หา้มมใิหค้ณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยี หรอืมีสว่นเก่ียวขอ้งใด ๆ ออกเสยีงในเรือ่ง

นัน้ ๆ 

 
6.  ค่ำตอบแทน 
 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร  

 
7.  วันทีม่ีผลบังคับใช้ 
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่วนัท่ี  10 สงิหาคม 2555 เป็นตน้ไป 
 
      

  
 
       (นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ) 
          ประธานกรรมการ 
              บรษัิท กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 


