กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการ
ชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษัท ตามหลักบริ หารจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะช่วยให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสีย เกิดความมัน่ ใจว่าการบริ หารงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และโปร่งใส เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ

1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้ คณะกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กํากับดูแลและ
สอบทานกระบวนการจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุม ภายใน ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการในการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง ระเบี ย บ
และหลัก จรรยาบรรณต่ า งๆ รวมทั้ง นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้านทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ทั ้งนี ้เพื่อเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้ องค์กร รวมทั้งเป็ นกลไกแห่งดุลยภาพ ทําให้ กระบวนการบริ หาร และการตัดสินใจ
มีระบบและโปร่งใสยิ่งขึ ้น สร้ างความมัน่ ใจ ความน่าเชื่อถือแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
2. องค์ ประกอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 คน
(2) ได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น
(3) ผู้จดั การสํานักงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้ และกรรมการ
มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทํ า หน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี ต้ ้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(2) ต้ องเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยรายละเอียดสามารถอ้ างอิงจากคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท ว่าด้ วยหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
ของกรรมการอิสระ
(3) ต้ องไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุม
(4) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4. อํานาจดําเนินการ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริ หารระดับสูง/1 พนักงานระดับ
บริ หาร/2 และพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงให้ ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่งมอบเอกสาร
ตามที่เห็นว่าจําเป็ น ตลอดจนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ระดับขององค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ หรื อจ้ างที่ปรึกษา
หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
5. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
(1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเชื่อถื อได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน
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ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
หรื อการเงิน
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พนักงานระดับบริ หาร หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าแผนกขึ ้นไปถึงผู้จดั การฝ่ าย
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(2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างผู้บริ หารระดับสูงสุดของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
(5) ประสบการณ์ และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชี นั้น รวมทั้งเข้ าร่ วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ/3 เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยตาม
ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งคุณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง การเปิ ดเผยหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ ย วกับความถูก ต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่ เชื่ อ ถื อได้ ของรายงานทางการเงิน ของบริ ษัท ฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ง. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
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ฝ่ ายจัดการ หมายถึง กรรมการบริ หาร และผู้บริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
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ฉ. ความเห็ นหรื อ ข้ อ สัง เกต โดยรวมที่ ค ณะกรรมการ ตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติห น้ า ที่ ต าม
กฎบัตร(charter)
ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสม
ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจมี การเปลี่ยนแปลง และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกี่ยวเนื่องกับทุจริ ต และกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
(10) สอบทานและให้ ความเห็นแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในเรื่ องความเหมาะสม และ
สอดคล้ องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
(11) รับข้ อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายในและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
(12) ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
(1) วาระการดํารงตําแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
(2) การพ้ นจากตําแหน่ง
2.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
 ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
 พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณ สมบัติก ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามที่ บ ริ ษั ท ระบุ หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ กํา หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
2.2 กรรมการตรวจสอบที่ พ้ นจากตํ า แหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ อี ก ได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
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2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนแทนบุคคลที่ ลาออก โดยบุคคล
ที่ได้ รับแต่งตั้งจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
พร้ อมแจ้ ง ต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และสํ า นัก งานกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทราบ
7. การประชุม
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมี กรรมการเข้ าร่ วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้ อ ย
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(3) มติที่ประชุมจะกระทําโดยได้ รับเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี ้กรรมการ
ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่วมในการพิจารณา
8. การรายงานผลการปฺฏบิ ัตหิ น้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ต้องรายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อหน้ าที่ อื่ นๆ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริ ษัทฯ ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข รวมทั้งการรายงานในกรณีที่มีรายการหรื อการกระทําที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ รายการที่ ก่ อ ให้ เกิ ค ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในและการฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
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9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินทั้ง
คณะอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดําเนินการประเมินทั้งคณะ พร้ อมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขั ้นตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี และรายงานผลการประเมินให้ กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทั ้งคณะ มีหวั ข้ อดังนี ้
3.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

…………………………………..……………………………………
(นายวีระชัย ตันติกลุ )
ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด(มหาชน)

……………………………..………..………………………………
(นายปรี ดา เตียสุวรรณ์)
ประธานกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 8

กฎบัตรนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
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