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1. คานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมกำรบริษัท”
“กรรมกำรบริษัท”
“ประธำนกรรมกำร”

หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ
หมำยควำมว่ำ

“คณะกรรมกำรตรวจสอบ”

หมำยควำมว่ำ

“กรรมกำรตรวจสอบ”

หมำยควำมว่ำ

“ฝ่ ำยจัดกำร”

หมำยควำมว่ำ

“ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่”

หมำยควำมว่ำ

“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”

หมำยควำมว่ำ

บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)
ผูบ้ ริหำรที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน หรือ
เทียบเท่ำ
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่ำร้อยละ
10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับรวม
กำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั คือ บุคคลหรือ
นิติบคุ คล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วน
4. ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกัน
เกินกว่ำ 30%
5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง
(1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ 30%
6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่ำ 30%
7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบคุ คล
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“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั /
ผูม้ ีอำนำจควบคุม”

หมำยควำมว่ำ

บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรโดยเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไป
นี ้
1. ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
2. ควบคุม คะแนนเสี ย งส่ วนใหญ่ ในที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ของนิติ
บุคคลหนึ่งไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรทัง้ หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไกที่สำคัญที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรสอดส่องดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท อย่ำงเพียงพอ ให้ควำมเห็นที่เป็ น
อิ สระและเที่ ย งธรรม เพื่ อ สร้ำ งควำมมั่น ใจและควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ว่ ำ บริษั ท มี ก ำรจัด กำรที่ เ หมำะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผลที่ดีท่สี ดุ และมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี ้
1)

เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริษัท

2)

เพื่อให้บริษัทมีกำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

3)

เพื่อให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินที่มีคณ
ุ ภำพ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำน
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

4)

ส่งเสริมให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภำยใน ของบริษัทบรรลุถึงควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยและกำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ

3. องค์ประกอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
4. คุณสมบัติ
4.1 กรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2
ปี
___________________________________________________________________________________________________________________
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3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ่ตี อ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
ทั้ง นี ้ก ำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำ วให้เป็ นไปตำมวิธีก ำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนีด้ ังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุ มของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษั ท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
หมายเหตุ ความหมายของคาว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อา้ งอิงตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.2 นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 4.1 ข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพำะดังนี ้
1) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริษัท
2) ไม่เป็ นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3) มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมภำรกิจที่ได้รบั
มอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบต้อ งสำมำรถอุทิ ศเวลำอย่ำ งเพี ยงพอในกำรด ำเนิ น งำนของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ
4) กรรมกำรตรวจสอบไม่ควรเป็ นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัทเนื่องจำกอำจมีผลให้กำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
5) สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก คนไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบัญชี หรือกำรเงิน
เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินจำก
ภำยนอกได้ อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชี
หรือ กำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน และควร
ได้รบั กำรพัฒนำควำมรูด้ ำ้ นกำรบัญชีหรือกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อควำมเชื่อถือได้
ของงบกำรเงิน ซึ่งจะมีผลให้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึน้
6) กรรมกำรตรวจสอบควรได้รบั กำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึน้ และควรได้
เพิ่มพูนควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
5. การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
5.1 การแต่งตั้ง
1) คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมกฎบัตรในข้อที่ 4
2) คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้คัดเลือกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ดำรงตำแหน่งประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
3) เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้จน
ครบวำระ ซึ่งมีผลให้จำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ควรแต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ ให้ครบในทันที หรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่
จำนวนสมำชิกไม่ครบ
4) ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบภำยในของบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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5.2 วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไป
ตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ แต่ไม่ควรเป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
5.3 การพ้นจากตาแหน่ง
1) กรรมกำรตรวจสอบ พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.2) พ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
1.3) ตำย
1.4) ลำออก
1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลำออก ให้บริษัทแจ้งกำรลำออกพร้อมส่งสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบด้วย
6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 บทบาท หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรของบริษัทดังต่อไปนี ้
1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal
audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใด
ที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนสรุปผลกำรตรวจสอบทุจริตและกำหนดมำตรกำรป้องกัน รวมทัง้ สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกี่ยวกับ
กำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ม่นั ในว่ำมีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม
4) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อ ทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
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7) หำกผูส้ อบบัญชีของบริษัทพบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทได้กระทำควำมผิดตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดงั กล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้ งต้นต่อคณะกรรมกำรบริษัทและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีของบริษัทภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี
8) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
นอกจำกนี ้ เพื่อสนับสนุนกำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ น
อิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นได้ โดยบริษัทรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้
6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษัทยังคงมี
ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก
7. การประชุม
7.1

7.2

คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นพิเศษได้ หำกมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี หรือ
ประธำนกรรมกำรบริษัท ให้พิจำรณำประเด็นปั ญหำที่จำเป็ นต้องหำรือร่วมกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดวำระกำรประชุม เพื่ อ พิ จ ำรณำในเรื่อ งต่ ำง ๆ ตำมที่ ได้รับ มอบหมำย
ดังต่อไปนีเ้ ป็ นอย่ำงน้อย
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1) กำรพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงบัญชี
กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรดำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีท่สี ำคัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ ำยจัดกำรเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำยบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป
2) กำรพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) กำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit)
3) กำรพิ จ ำรณำทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษั ท ขั้น ตอนกำร
ประสำนงำนของแผนกำรตรวจสอบที่เกี่ ยวข้องต่ำงๆ และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบร่วมกับ
ผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบควรสอบถำมถึงขอบเขตกำรตรวจสอบ
ที่ ไ ด้ว ำงแผนไว้เ พื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ ำ แผนกำรตรวจสอบดัง กล่ ำ วจะช่ ว ยให้ต รวจพบกำรทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ของระบบกำรควบคุมภำยใน
4) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในถึงปั ญหำหรือข้อจำกัดที่เกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
และทบทวนกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยใน
5) กำรพิจำรณำร่วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหำหรือข้อจำกัดที่เกิดขึน้ จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
6) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชีว่ำได้มีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนวิธีกำรและ
กำรควบคุมกำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็คโทรนิค และสอบถำมเกี่ยวกับโครงกำรรักษำควำมปลอดภัย
โดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงที่ผิดโดยพนักงำนบริษัทหรือ
บุคคลภำยนอก
7) กำรพิจำรณำทบทวนรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่นรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท เป็ นต้น
8) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
9) กำรปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
10) กำรพิจำรณำประเมินผลตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รบั มอบหมำย
7.3

กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรทุกคนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ น เร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้

7.4

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมแต่ละครัง้ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทั้งนีป้ ระธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
ประธำนในที่ประชุม และในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธำนในที่ประชุม

7.5

กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียง
ได้หนึ่งเสียง และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้
ขำด ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้
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7.6

คณะกรรมกำรมีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริหำร หรือ บุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเข้ำร่วมประชุม ให้ควำมเห็น
หรือให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้

7.7

ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่จดบันทึกกำรประชุม และจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม

8. การรายงาน
8.1

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิ บัติ หน้ำที่ ในรอบปี ท่ี ผ่ำนมำให้ผู้ถือ หุ้น รับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี โดยมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
1) จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
2) จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมแยกเป็ นรำยบุคคล
3) ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

8.2

ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยหรือได้รบั แจ้งเบำะแสว่ำ มีรำยกำรหรือ
กำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษั ทฯ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
กำหนดขึน้ ร่วมกัน
1) รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2) กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.3

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแล้วว่ำต้อง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
เพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการรับทราบ รวมทัง้ ให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
10. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
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ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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