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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ 

กฏบตัรนีจ้ ัดทําโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกท่ี

สาํคญัประการหนึง่ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีวา่การดําเนินการของบริษัทฯมีระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทฯ

จึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบัติสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  และเพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ผู้บริหาร มีความเข้าใจขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป (คณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) 

2.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2.1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

2.1.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต หรือบริษัทยอ่ย 

2.1.4 ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้

เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ

การบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ 

ให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญา

มีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่

จํานวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว 

ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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2.1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 

2.1.6 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.1.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่าง 

มีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้

ตามท่ีพงึจะเป็น 

2.1.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือ 

ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น

การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

2.1.9 ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคณุสมบตัิท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("สาํนักงาน ก.ล.ต.") กําหนด 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

2.2.2 ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

2.2.3 มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2.4 กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอด้านบญัชีหรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะ

สามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 

3. การแต่งตัง้ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

3.1 การแต่งตัง้ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบ 
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3.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอย่าง     

น้อย 1 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดํารงตําแหน่งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.1.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตท่ีุกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ

วาระ และมีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบท่ี

มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจํานวนสมาชิกไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ

ตอ่เน่ืองในการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตําแหน่งได้

เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

3.1.4   ให้เลขานกุารบริษัทหรือผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือให้ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงินดํารง

ตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

บริษัทฯ  และเมื่อครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเห็น

ว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตําแหนง่ตาม

วาระอยูรั่กษาการในตําแหนง่เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนตําแหนง่ เว้นแต ่กรณีท่ีครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯแล้ว แตไ่มไ่ด้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯอีก 

3.3  การพ้นจากตาํแหน่ง 

 3.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

ก)  ครบกําหนดตามวาระ 

ข)  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

ค)  ลาออก 

ง)  เสยีชีวติ 

จ) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

ฉ) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ช) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ พร้อมสง่สําเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทราบ และ

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

3.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯแจ้งตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่วให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ 
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4.  การประชุม 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกําหนดการประชมุอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําอย่างน้อยทกุ 3 เดือน เพ่ือพิจารณา

งบการเงินรายไตรมาส/ประจําปี และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอํานาจหน้าท่ี โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบญัชีและการเงิน เพ่ือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการทํารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ่ง

สินทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศ

กําหนด 

4.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรม

ตรวจสอบโดยคําสัง่ประธานกรรมการตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั 

เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นเร่งดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้

ควรกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

4.3  องค์ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  

4.4  กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ให้กรรมการตรวจสอบซึง่มาประชุม

เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

4.5 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิม

อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

4.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและ

ลงคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ ๆ 

4.7 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวต้องผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร นกักฎหมายของบริษัท นกั

กฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท ทัง้บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยให้เข้าร่วมประชุมและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน หารือ ชีแ้จง หรือ

ตอบข้อซกัถามได้ 
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5.  ขอบเขตหน้าที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ี สนบัสนนุด้านการกํากบัดแูลกิจการ โดยเฉพาะด้านการกระบวนการรายงาน

ทางการเงิน การควบคมุภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ี

ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

5.1.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเช่ือถือได้รวมถึง

การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและบริษัทฯมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการประสานงาน

กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

5.1.2 พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรับทราบรายงานทางการเงินท่ีสําคญั ผลการตรวจสอบและหารือเก่ียวกบัปัญหาอปุสรรคท่ีอาจพบจากการ

ปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

5.2 การควบคุมภายใน 

5.2.1 สอบทานให้บริษัทฯมีระบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

5.2.2 สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสีย่งและมาตรการในการจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

5.2.3 สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของ

บริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

5.2.4 สอบทานและกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน 

5.3 การตรวจสอบภายใน 

5.3.1 สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้กํากบัให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

5.3.2 พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 

5.3.3 ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

รวมถึงพิจารณา ผลตอบแทน อตัรากําลงัคน และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5.3.4 พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5.3.5 อนุมตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและ

ระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ 

5.3.6 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอตอ่ฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหาร

ท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีได้มีการเสนอและรายงานไว้ รวมทัง้ติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะดงักลา่วอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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5.3.7 ให้ความเห็นชอบการว่าจ้างและกําหนดค่าธรรมเนียมตอบแทนผู้ ให้บริการตรวจสอบภายใน (Outsource) 

กรณีวา่จ้างหนว่ยงานภายนอก 

5.4 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.4.1 สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5.4.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5.4.3 ดําเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีกรณีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ฝ่ายบริหาร 

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯกระทําความผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 

มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้น ให้สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

5.5 หน้าที่อื่น ๆ 

5.5.1 ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขในประเด็นท่ีเห็นวา่จําเป็นและเหมาะสม

และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ืออนมุตัิ 

5.5.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็นอิสระได้ในกรณีจําเป็น โดยบริษัทฯ 

เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย 

5.5.3 สามารถเข้าพบผู้บริหาร ติดตอ่พนกังานและเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้โดยไมม่ีข้อจํากดั 

 

6.   อาํนาจดาํเนินการ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลอืการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวา่จําเป็น

ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  ซึง่การดําเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบตัิของบริษัท 

6.3  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอข้อมลูจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยประกอบการ

พิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ 

 

7.    การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ โดแสดงรายการตามท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด และรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.2 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบทกุไตรมาส เพ่ือเป็น

การรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบถึงผลการตรวจสอบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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7.3 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่ มีรายการหรือการกระทําตาม (1) 

(2) หรือ (3) ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือดําเนินการแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมคีวามบกพร่องสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยหรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึง่อาจรายงานตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

8.    การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 


