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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีถือเป็นกลไกส าคญัของระบบ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทั
มีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอและเพื่อให้การบริหารจดัการมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
โปร่งใส ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานซ่ึงจะมีผลให้การบริหารจดัการเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั รวมไปถึงบทบาทดา้นการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการสอบ
ทานขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากรายงานทางการเงินดว้ย 

บริษทัฯไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) รวมทั้งแนวทางพึงปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะ
สนองความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกบริษัท  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. นิยาม  

“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษา
ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า / ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)ทั้ งน้ีให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

“พรบ.” หมายความถึง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. เป้าหมาย  
เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
2. การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
4. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
5. การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
6. ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีและการจัดท ารายงานตามท่ี

หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกตอ้งการ 
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3.       องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
3.1   กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 
3.2   คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
3.3   คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ราย  
3.4   คณะกรรมการบริษทั คดัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ราย ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.5   คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

4.       คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ  
4.1 คุณสมบตัทิัว่ไป : กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดงันี ้

4.1.1   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั (โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ) 

4.1.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน /ลูกจา้ง /ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 
เงินเดือนประจ า /ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  

4.1.3  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

4.1.4  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั        
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

4.1.5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี (บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพให้
เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติ
บุคคลนั้น) ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 
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4.1.6  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นตวัแทนและดูแลผลประโยชน์ของ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

4.1.7 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือ 
บริษทัยอ่ย  

       4.1.8  สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

4.2  คุณสมบตัเิฉพาะ  : กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบตัเิฉพาะดงันี ้

4.2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

4.2.2  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

4.2.3   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

4.2.4   กรรมการตรวจสอบไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 
4.2.5   มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ราย เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงิน

อยา่งเพียงพอ สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน  
4.2.6  ไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนิน 

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและไดเ้พิ่มพนูความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2.7  สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.      การแต่งตั้ง  
5.1  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกรายจะตอ้งเป็นกรรมการ

บริษทั  
5.2  กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะครบวาระ หรือเหตุอ่ืนท่ีท าให้กรรมการตรวจสอบไม่

สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีจ านวนกรรมการตรวจสอบครบถว้นในทนัที หรืออย่างช้า
ภายใน 3 1เดือน นับแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา 
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            5.3   คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการตรวจสอบ  1 ราย ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

            5.4   ประธานกรรมการตรวจสอบ ควรเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นผูน้ าและสามารถน าการประชุมให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีถูกต้อง วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลท่ีจะให้ความมั่นใจในความมี
ประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.      วาระการด ารงต าแหน่ง 
6.1   กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัคือ 3  ปี 
6.2   กรรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้กต่อไป 
        ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั แต่ไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมติั  
6.3   การครบก าหนดวาระของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน ก าหนดใหส้ิ้นสุดไม่พร้อมกนั เพื่อประโยชนแ์ละ 
        ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน 

7.      การพ้นจากต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
             7.1  พน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

  7.2  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนด  
  7.3  ลาออกก่อนครบวาระโดยจะตอ้งแจง้และยื่นหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั และบริษทัตอ้งแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบ 
  7.4  ขอลาออก หรือถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษทัตอ้งแจง้การถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุ 

ให้กับตลาดหลักทรัพยฯ์และส านักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง โดยกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนนั้นมีสิทธิช้ีแจง
ถึงสาเหตุการถูกถอดถอนใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบดว้ย 

  7.5  ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผิดท่ีกระท า
ดว้ยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  7.6  ขาดคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  7.7  ตาย  
  7.8  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
7.9 เป็นบุคคลลม้ละลาย  

8.      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.1   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ  
       ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุมจดัเตรียมวาระการ   
       ประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม จดบนัทึกรายงานการประชุม และจดัท ารายงานการประชุม 
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8.2  การแต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและ        
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ 

       ตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งจากหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน(Chief Audit 
Executive) 

8.3  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุม 
       คณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือขอ้สงัเกตของ 
       คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในท่ีประชุมคร้ังต่อไป รวมทั้ง 

                                   (1)  ตอ้งน าส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุมทุกคร้ัง 
                                 (2)  ตอ้งน าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุม  

   ทุกคร้ัง  
                                 (3)  ตอ้งน าส่งรายงานการประชุมทุกคร้ังใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหนา้ ก่อนวนั 

   ประชุมคร้ังถดัไป 

9.      การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
           วาระการประชุม 
               9.1  การประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและน าส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั
ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

               9.2   การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ 

                        (ก) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การ 
                                ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญัและการพิจารณาร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงินเพื่อพิจารณาแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป 

                 (ข) พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน   
                       (Internal Audit) และการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ 

1. การทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  (Audit Plan)ของบริษทั การสอบถามถึง
ขอบเขตการตรวจสอบท่ีไดว้างแผนไวเ้พื่อให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าว จะช่วยให้
ตรวจพบโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆของระบบการควบคุมภายในโดยให้
ความส าคญักบัการทุจริตโดยผูบ้ริหารดว้ย 
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2. พิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีถึงการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและ
การควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามการรักษาความปลอดภยัเพื่อลด
โอกาสการเกิดกรณีทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิด โดยพนกังานบริษทั หรือ
บุคคลภายนอก 

3.   พิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการตรวจสอบ 
และทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

4.  พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง โดยหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการ 
                        (ค)  พิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ  
                               บริษทั  
                      (ง)  พิจารณาการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด  
                            หลกัทรัพยฯ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั จรรยาบรรณธุรกิจ และจริยธรรม 

          จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการประชุม 
               9.3   คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดจดัประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง ตามรอบระยะเวลาการจดัท า

รายงานทางการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
               9.4   ประธานกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษได ้หากมี

การร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีหรือประธานกรรมการบริษทั  เพื่อ
พิจารณาประเดน็ปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั 

               9.5   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง มีการอภิปรายประเดน็ และซกัถามปัญหา 
               9.6   คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย อย่างน้อยปีละ1 คร้ังโดยก าหนดให้วาระดงักล่าวเป็นวาระแรก ๆของการประชุมในคร้ังนั้น เม่ือ
เสร็จส้ินวาระสามารถประชุมเร่ืองวาระอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นวาระท่ีตอ้งเชิญฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย 

           ผู้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง 
              9.7  กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังหรือตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ 
                      เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ(อย่างน้อย 2 คน จึงจะถือว่า

ครบองคป์ระชุม) 
              9.8   กรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในบาง 
                      เร่ือง 
              9.9   ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบ

ท่ีมาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ราย เป็นประธานในท่ีประชุม 
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             9.10   กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียงการวินิจฉยัช้ีขาดใหถื้อเสียงขา้งมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

             9.11   กรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายน้ันตอ้งไม่ร่วม  
                       พิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ัน (งดลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้นๆ) 
             9.12   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ัง 

             9.13   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียง                          

          รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

           9.14   มีการจดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
สอบท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม และเสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา 

           9.15   ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยหากกรรมการบริษทัมีประเด็นซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แจงเพิ่มเติม 

             9.16   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุม
คร้ังต่อไป 

10.      การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

             10.1   คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและ  
                       พิจารณาอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 
             10.2   จดัท ารายงานการปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามท่ีตลาด   
                   หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว ้
                   ในรายงานประจ าปีของบริษทัทุกปี 

              10.3  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการหรือการกระท า ซ่ึง  
                       อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการ  

ตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่  
            (10.3.1)   รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
           (10.3.2)   การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  
           (10.3.3)   การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด  

                                                  หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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        10.4    หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขรายการหรือการกระท าท่ีเขา้ 
ลกัษณะตามขอ้(10.3.1),(10.3.2) และ(10.3.3) ขา้งตน้ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11.     การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment)  
                  คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายคณะอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ังและรายงาน 

ผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและอาจพิจารณาใหค้วามเห็นเพิ่มเติม เพื่อน ามา
ปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 

12.     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Compensation)  
            ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา แลว้จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมติั 

13.     หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
13.1  รายงานทางการเงนิ 

  (1)  สอบทานใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน
ของบริษทัให้มี ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

  (2)  หากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการด าเนินการต่างๆของบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนได ้โดย
บริษทัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

13.2  รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  (1)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

  (2)  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

 

13.3  การควบคุมภายใน (Internal Control) 
  (1)  สอบทานใหบ้ริษทัมีการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตรายงานทางการเงิน 
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  (2)  พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีและส่วนงานตรวจสอบภายใน เก่ียวกบั
ระบบการควบคุมภายใน และเสนอใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทั้งติดตามผล
การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนั้น 

  (3)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

         (4)  สอบทานและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัประเภท และระดบัความ
เส่ียงของบริษทั  

  (5)  สอบทานความมีอิสระของผูต้รวจสอบภายในในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับงานตรวจสอบภายใน 
  (6)  สอบทานรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการประเมินความมีประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายใน และหารือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอ้สงัเกตในรายงาน
ดงักล่าว 

13.4   การตรวจสอบภายใน 

  (1)  สอบทานให้บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล 

  (2)  สอบทานกิจกรรมและอนุมติักฎบตัรของส่วนงานตรวจสอบภายใน 
  (3)  สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัตามแผนงานการตรวจสอบท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  (4)  สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทและระดบัความเส่ียงของ

บริษทั 
  (5)  จดัใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

13.5  ผู้สอบบญัชี 
(1) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพื่อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชีท่ีมีความเป็น   

อิสระ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชี
ของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้อบบญัชี 

(2)   ประชุมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยไตรมาสละ1 คร้ัง หารือเก่ียวกบัประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีพบหรือมีขอ้ 
สงัเกตจากการตรวจสอบ /สอบทานงบการเงิน 

(3) เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
(4) สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีจดัท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแกไ้ข และติดตามผลการ

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนั้น 

13.6   การปฏบิัตติามกฏหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
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  (1)  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษทั 

                        (2)  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการทุจริต หรือ  
                                 การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร และรายงานผลการ  
                               ตรวจสอบเบ้ืองตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

               13.7   การก ากบัดูแลมาตรการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
                      (1)  ก ากบัดูแลกระบวนการควบคุมภายใน ระบบบญัชีและรายงานทาง การเงิน ระบบการตรวจสอบ

ภายใน การบริหารความเส่ียง และส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการต่างๆมีการก าหนดอยา่งเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบติั
อยา่งครบถว้น และมีประสิทธิภาพ 

                    (2)  ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการรับแจง้เบาะแสในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆมีขอ้
สงสยัหรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัวา่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสวา่
บริษทัมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม   

                   13.8   ความรับผดิชอบอ่ืนๆ 
  (1)  ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
  (2)  มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
  (3)  สอบทานกฎบตัรเป็นประจ าทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี 

ก าหนดไว ้และเสนอใหพ้ิจารณาปรับเปล่ียนหากมีความจ าเป็น          

                             กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป (ยกเลิกกฎบตัร
ฉบบัลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  2560) 

 

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

                                   (นายไพฑูรย ์  ทวีผล)                                            (นายบญัชา  องคโ์ฆษิต) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                 ประธานกรรมการบริหาร         


