บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุป๊ ลีส จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึน้
เพื่อเป็ นหน่วยงานอิสระที่สาคัญ ในการช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือในการ
เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน มีระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกากับดูแลที่เพียงพอ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

2. องค์ประกอบ
2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ หรือไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ในจานวนนี ้
ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือ การเงิน เพื่อ
สามารถสอบทานการรายงานทางการเงินของบริษัท
2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ
จะต้องเป็ นกรรมการบริษัท
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ได้
2.5 เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัท หรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบ
กาหนดวาระ มีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใหม่ให้ครบจานวนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีจ่ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน

3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เป็ นดังนี ้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ข) ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง
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(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลกั ษณะอื่น
ใด ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
3.2 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ

4. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้ การรายงานต่อ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
4.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
4.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนสาหรับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง้
4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฏหมายและข้อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร
• รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.7 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสาเร็จด้วยดี
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อานาจในการเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เกี่ยวข้องหรือจาเป็ น รวมทัง้ มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือ
คาปรึกษากรณีจาเป็ น

5. กำรประชุมและองค์ประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษได้
ตามความเหมาะสม โดยมีการกาหนดวาระและส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นการล่วงหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ตรวจสอบซีง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ห้ามมิให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นผูท้ ี่มีสว่ นได้เสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้องใด ๆ ออกเสียงในเรือ่ ง
นัน้ ๆ

6. ค่ำตอบแทน
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

7. วันทีม่ ีผลบังคับใช้
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เป็ นต้นไป

(นายมิทซึจิ โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ
บริษัท กรุป๊ ลีส จากัด (มหาชน)
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