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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จํากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย
ของคณะกรรมการบรษิัท ตามหลกับรหิารจดัการและการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ              
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะช่วยให ้              
ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยี เกดิความมัน่ใจว่าการบรหิารงานของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ               
และประสทิธผิล ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และโปรง่ใส เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
 

1. วตัถปุระสงค  ์
 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบรษิัท แพรนด้า จวิเวลรี่ จํากดั (มหาชน) ในการปฏิบตัิหน้าที่กํากบัดูแลและ            
สอบทานกระบวนการจดัทํารายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการ
ตรวจสอบ และกระบวนการในการตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ 
รวมทัง้นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ทัง้น้ีเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มี
กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และเพิ่มมูลค่า               
ให้องค์กร รวมทัง้เป็นกลไกแห่งดุลยภาพ ทําให้กระบวนการบรหิาร และการตดัสนิใจ มรีะบบและโปร่งใสยิง่ขึ้น               
สรา้งความมัน่ใจ ความน่าเชือ่ถอืแก่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  
 

2. องคป์ระกอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมอียา่งน้อย 3 คน  
(2) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 
 (3)  ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3. คณุสมบตัิ  
(1)  กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ และ

มเีวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่บรษิัทได้ และกรรมการ มคีวามรู ้             
และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ีตอ้งมกีรรมการตรวจสอบ 
อยา่งน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิได ้

(2) ต้องเป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด โดยรายละเอยีดสามารถอา้งองิจากคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั วา่ดว้ยหลกัเกณฑค์ุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระ 

(3) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของ
บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ
ควบคุม 

(4) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
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4. อาํนาจดาํเนินการ     

(1) คณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจเชญิกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสงู/1 พนักงานระดบับรหิาร/2  
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งมอบเอกสารตามที ่              
เหน็วา่จาํเป็น ตลอดจนเขา้ถงึขอ้มลูไดทุ้กระดบัขององคก์ร  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจขอรบัคําปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญหรอืทีป่รกึษาของบรษิทัฯ หรอืจา้งทีป่รกึษา 
หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอก ในกรณจีาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัฯ 

             

5. บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ  
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล               

อยา่งเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงนิ 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของสาํนักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างผู้บรหิารระดบัสูงสุดของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานให้บริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด               
ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ               
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร
ประสบการณ์ และปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต โดยไมม่ฝ่ีายจดัการ/3 เขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(5) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สงูสุด
ต่อบรษิทัฯ 

 
 
 

/1 ผูบ้รหิารระดบัสูง  หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้รหิารสูงสุดในสายงานบญัชี
หรอืการเงนิ  

/2 พนกังานระดบับรหิาร หมายถงึ ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไปถงึผูจ้ดัการฝ่าย 
 /3 ฝ่ายจดัการ หมายถงึ  กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ   
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(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ การเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

ข. ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ค. ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
ง. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
จ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
ฉ. ความเห็นหรือข้อสังเกต  โดยรวมที่คณะกรรมการ ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติห น้าที ่              

ตามกฎบตัร (charter) 
ช. รายการอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(7) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของ

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ที่อาจมกีารเปลีย่นแปลง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ 

(8) สอบทานสรุปผลตรวจสอบอนัเกีย่วเน่ืองกบัทุจรติ และกาํหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร 
(9) สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ในเรื่องความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบันโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ 
(10) รบัข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายในและรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
(11) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

6.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง  
(1) วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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(2) การพน้จากตาํแหน่ง  
2.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
 ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
  ลาออก 
 ตาย 

  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่บริษัทระบุ หรือตามหลักเกณฑ์กําหนด           
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 
2.2 กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมอ่กีไดต้ามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัเหน็ชอบ 
2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคล               
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอืของกรรมการตรวจสอบทีต่นแทน พรอ้ม
แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ 

 

7.  การประชมุ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควรอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
(2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
(3) มติที่ประชุมจะกระทําโดยได้รบัเสยีงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทัง้น้ีกรรมการ               

ทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพจิารณา 
 

8.   การรายงานผลการปฏิฺบตัิหน้าที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นๆ               

ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรรมการบรษิทัฯ ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายในเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  รวมทัง้การรายงานในกรณีที่มีรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบ               
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายการที่ก่อให้เกิคความขัดแย้ง               
ทางผลประโยชน์ การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบการควบคุมภายใน
และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมาย           
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ต่อคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 
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9.   การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(1) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน               

ทัง้คณะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(2) การประเมนิผลจะดําเนินการประเมนิทัง้คณะ พร้อมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมนิ               

ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงานผลการประเมนิใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
(3) การประเมนิแบบทัง้คณะ มหีวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

   
                                            …..………………………………..…………………………………… 

                    (นายจาํนงค ์ วฒันเกส) 
               ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั(มหาชน) 

 

                                                                                              
 

                                                                  ……………………………..………..……………………………… 

                                              (นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ) 
                       ประธานกรรมการบรษิทั แพรนดา้ จวิเวลรี ่จาํกดั (มหาชน) 

                                           ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที ่11   
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