กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ออลล์ อิ นสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษทั ทาหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ และสอบทาน
ประสิท ธิผ ลของการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ มีค วามมัน่ ใจว่ า การปฏิ บ ัติง านของฝ่ า ยงานต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่
ดี การบริหารกิจการดาเนินงานไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
อีกทัง้ ทาหน้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ม ั น่ ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษทั มีความน่ าเชื่อถือ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีการตรวจสอบ กากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุตธิ รรมและโปร่งใส และมีการดาเนินการทางธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อสร้างความมันใจและความน่
่
าเชื่อถือแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ
2. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2.2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรูค้ วามเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน เพื่อให้
การสอบทานการรายงานทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ดุ
2.3. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั
2.4. กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
2.5. นอกเหนื อจากการพ้นต าแหน่ งเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งตามที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้ น จาก
ตาแหน่ง เมื่อ
2.5.1. ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.5.2. ตาย
2.5.3. ลาออก
2.5.4. ถูกถอดถอน
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2.5.5. ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุด หรือคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดทีก่ ระทา
ด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.5.6. เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.5.7. เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.6. ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระตาแหน่งหรือมีเหตุใดทีก่ รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผล
ให้จ านวนสมาชิก น้ อ ยกว่ าจานวนที่ก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น จะแต่ งตัง้
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ค รบถ้ว นในทัน ทีห รืออย่ างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่ วนั ที่จานวนสมาชิก ไม่
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
3.1. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั และไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3.2. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มปี ระโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของ
บริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3.4. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3.5. สามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ แสดงความเห็ น หรือ รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านตามหน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุมของผู้บ ริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท รวมทัง้ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
หมายเหตุ

ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หมายถึง ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับบริษทั จนทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่าง
อิสระ หรือคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
เป็ นต้น

4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
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4.1. สอบทานให้บริษทั มีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือ
ได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี และผู้บริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทัง้ ในรายไตรมาสและประจาปี
4.2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน
4.3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ
ของสานักงานสอบบัญชีนนั ้ เพื่อให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4.4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่ อ
บริษทั
4.5. สอบทานให้บริษัทปฎิบตั ติ ามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4.6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อต่อไปนี้
4.6.1. ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
4.6.2. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
4.6.3. ความเห็นทีเ่ กีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4.6.4. ความเห็น เกี่ย วกับ การปฎิบ ัติต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ข้อ ก าหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4.6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
4.6.6. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีม่ คั วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฏบัตร
4.7. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ ผู้สอบบัญ ชี และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทัง้
ติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ฝ่ายบริหารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
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4.8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้ หรือตามความจาเป็ น เพื่อให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
4.9. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1. วาระการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครัง้ มีการ
กาหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายดังต่อไปนี้
การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การปฏิบตั ิ
ตามมมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีทส่ี าคัญ รวมถึงเหตุผลของ
ฝา่ ยจัดการเกีย่ วกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผู้
ลงทุนทัวไป
่
การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผนการตรวจสอบดังกล่าวช่วยให้ตรวจ
พบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
การพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในถึงปญั หาหรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างตรวจสอบ และทบทวนการ
ปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
การพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถงึ ปญั หาหรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน
การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของ
บริษทั
การปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5.2. องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด
จึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานตรวจสอบเป็ นประธานในทีป่ ระชุม หากกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อาจร่วม
ประชุมในครัง้ ใด ให้กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุมแทน
5.3. จานวนครัง้ การประชุม
5.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ เว้นแต่สถานการณ์และความจาเป็ น
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5.3.2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก
กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พจิ ารณาประเด็นปญั หาที่
จาเป็ นต้องหารือร่วมกัน
5.4. การลงคะแนนเสียง
ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็ นมติท่ีประชุม อย่างไรก็ตาม เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงคะแนน
5.5. รายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุ ม
ดังกล่าวต้องนาส่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ทันเวลา และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่
อื่น ใดที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจึง มีค วามส าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท ผู้ถือ หุ้น และผู้ ลงทุ น ทัว่ ไป เนื่ อ งจากรายงานดัง กล่ า วจะแสดงความเห็น เป็ น อิส ระ และ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้คณะกรรมการบริษัท มันใจว่
่ าฝ่ายจัดการได้มกี ารบริหารอย่าง
ระมัดระวังและคานึงถึงผลของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
6.1.1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทาอย่างเป็ นประจาสม่ าเสมอ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน
สรุปรายงานกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี
รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
รายงานอื่นทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
6.1.2. รายงานสิง่ ทีต่ รวจพบในทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
รายการเกีย่ วโยงและรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
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6.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่ อคณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ ที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะ
การเงิน และผลการดาเนิ น งาน และได้มีก ารหารือ ร่วมกัน กับ คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห าร แล้ว ว่า ต้อ ง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดได้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่ อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ อนั สมควร กรรมการตรวจสอบภายรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิง่ ที่พ บดัง กล่า วต่ อ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
6.3. การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
7. การประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยวัด
ค่าเป็ นรายงานการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับนี้ ได้รบั การสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(มหาชน) ฉบับนี้ ได้รบั การ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว
ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ...................................................
นายปณิธาน เศรษฐบุตร
ประธานกรรมการบริษทั

ลงชื่อ.......................................................
นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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