กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
ของคณะกรรมการบริษทั ตามหลักบริหารจัดการและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะช่วยให้ผถู้ อื หุน้ นัก
ลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เกิดความมันใจว่
่ าการบริหารงานของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และโปร่งใส เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษัทฯ
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ากับดูแลและสอบ
ทานกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ
ตรวจสอบ และกระบวนการในการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ
รวมทัง้ นโยบายและแนวทางปฏิบ ัติท่ีเ กี่ย วกับ การต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ทัง้ นี้ เพื่อ เสริม สร้า งให้บ ริษัท ฯ มี
กระบวนการการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และเพิม่ มูลค่าให้
องค์กร รวมทัง้ เป็ นกลไกแห่งดุลยภาพ ทาให้กระบวนการบริหาร และการตัดสินใจ มีระบบและโปร่งใสยิง่ ขึน้ สร้าง
ความมันใจ
่ ความน่าเชือ่ ถือแก่ทกุ ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 คน
(2) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
(3) ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัติ
(1) กรรมการต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้ และกรรมการ มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
(2) ต้องเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยรายละเอียดสามารถอ้างอิงจากคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ว่าด้วยหลักเกณฑ์คุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิสระ
(3) ต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุม
(4) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
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4. อานาจดาเนิ นการ
/1
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงานระดับบริหาร/2
และพนักงานของกลุ่มบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งมอบเอกสารตามทีเ่ ห็นว่า
จาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับขององค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอรับคาปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ หรือจ้า งทีป่ รึกษา
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
5. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ
(1) สอบทานให้บ ริษัทฯ มีร ายงานทางการเงิน อย่า งถูก ต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ด เผยข้อมูล อย่า ง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทารายงาน
ทางการเงิน
(2) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงสุดของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคล ซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
(5) ประสบการณ์และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุ มกับผูส้ อบ
/3
บัญชีรบั อนุญาต โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(6) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษทั ฯ

/1

ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
หรือการเงิน
/2
พนักงานระดับบริหาร หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไปถึงผูจ้ ดั การฝา่ ย
/3
ฝา่ ยจัดการ หมายถึง กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน
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(7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่ า วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้ว ยข้อมูล อย่า งน้ อยตาม
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งคุ ณ สมบัติแ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ การเปิ ด เผยหน้ า ที่ตามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็น เกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เป็ น ที่เ ชื่อถือ ได้ข องรายงานทางการเงิน ของบริษัท ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ข. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ค. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ง. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ฉ. ความเห็น หรือ ข้อ สัง เกต โดยรวมที่ค ณะกรรมการ ตรวจสอบได้ ร ับ จากการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต าม
กฎบัตร(charter)
ช. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทอ่ี าจมีการเปลีย่ นแปลง และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
(9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกีย่ วเนื่องกับทุจริต และกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
(10) สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การต่อต้า นทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่องความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ
(11) รับข้อคิด เห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุด ย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายในและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
(12) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
6. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
(1) วาระการดารงตาแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
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(2) การพ้นจากตาแหน่ง
2.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมือ่
 ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง
 พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษท
ั ฯ
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุ ณ สมบัต ิก ารเป็ น กรรมการตรวจสอบตามที่บ ริษ ัท ระบุ หรือ ตามหลัก เกณฑ์ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 คณะกรรมการบริษท
ั ฯ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.2 กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นชอบ
2.3 ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบว่า งลงเพราะเหตุอ่นื นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัท ฯ แต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติค รบถ้ ว นแทนบุ ค คลที่ล าออก โดยบุ ค คล
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลือของกรรมการตรวจสอบทีต่ นแทน พร้อม
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
7. การประชุม
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
(2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อยกึง่ หนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(3) มติท่ปี ระชุมจะกระทาโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทัง้ นี้กรรมการ
ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา
8. การรายงานผลการปฺฏิบตั ิ หน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ า ที่ต้อ งรายงานกิจ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้ า ที่อ่ืน ๆ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรรมการบริษทั ฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายในเวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อ
ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
รวมทัง้ การรายงานในกรณี ท่ีม ีร ายการหรือ การกระท าที่อ าจมีผ ลกระทบ
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ฯ รายการที่ก่ อ ให้ เ กิค ความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ การทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน
และการฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ด้วย
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9. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(1) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินทัง้
คณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(2) การประเมินผลจะดาเนินการประเมินทัง้ คณะ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี และรายงานผลการประเมินให้กบั คณะกรรมการทราบ
(3) การประเมินแบบทัง้ คณะ มีหวั ข้อดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

…………………………………..……………………………………
(นายวีระชัย ตันติกลุ )
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด(มหาชน)

……………………………..………..………………………………
(นายปรีดา เตียสุวรรณ์)
ประธานกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 9

กฎบัตรนี้ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
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