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1.   วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหรือกลไก 
ท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ และเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
เอ้ือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือให้
รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ
ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ิมมูลค่าใหบ้ริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินท่ีไดรั้บการเผยแพร่ 
2. ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

จะค านึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 
 การก ากบัดูแลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
 การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอ านาจท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงิน  
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี จะเอ้ือโอกาสใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง  ๆในดา้นลึกและเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอ่ืน ๆ 

4. ปรับปรุงหนา้ที่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการส่ือสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน 

6. เสริมสร้างให้ผูส้อบบัญชีด ารงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นได้ 
อยา่งตรงไปตรงมาในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพ่ิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ข้ึน 
8. เพ่ิมความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 
9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้ 
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2.   องค์ประกอบ 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
2.  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ด ารงต าแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
3.  เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได ้

จนครบวาระ มีผลท าให้จ านวนสมาชิกนอ้ยกว่าจ านวนท่ีก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่
วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่
จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าการด ารงต าแหน่งเกิน
วาระท่ีก าหนดมิไดท้ าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

 

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วย 

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม 
การน าส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2.  ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น  รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 

5.  คุณสมบัติ 
1.   กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ดงัน้ี 

 

 

5.1  คุณสมบัตทิั่วไป: กรรมการตรวจสอบต้องมคุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ให้นบัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
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ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ 
ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้ 

มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่  
20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม ส าหรับการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ 
 บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

5.2   คุณสมบัตเิฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี 
1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัท 
จดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจ 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงิน 
อย่างเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุ
ไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติดังกล่าว และ
กรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการ
ตรวจสอบท่ีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

6.  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้และ

ทนัเวลา  
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ  

มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้
ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราก าลัง และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวน
ปรับเปล่ียนแผนงานตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส าคญั  

4. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือประกอบความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

6. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใช้กบับริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้
มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยตอ้ง 
มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

9. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขต อ านาจหน้าท่ี  และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

10. มีอ  านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนเพ่ิมข้ึน ภายใน
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

11. มีอ  านาจในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาวา่เหมาะสม โดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

12. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  
 

6.2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะท่ีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก
ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ 
 

7.    การประชุม 
7.1    วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการ
ประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีและวาระการประชุมอย่างชดัเจน  และจดัส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

7.2    จ านวนคร้ังการประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมแลว้แต่สถานการณ์ และความจ าเป็นโดย 

อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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7.3    องค์ประชุม 
1. กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเขา้ร่วมประชุมจึงครบองคป์ระชุม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนองาน 

และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจ าเป็น  
 

7.4   การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม โดย
กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา 
กรรมการตรวจสอบรายนั้ นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้ น และในการลงคะแนน 
หากปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเท่ากนักใ็หป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

7.5   รายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าว
จะต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดท าสรุปประเด็นท่ี มีสาระส าคัญตามท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมทั้งแจง้
เร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้ กบัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ทุกคนรับทราบ  

 

8.   การรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความส าคญั
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป เน่ืองจากรายงานดงักล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าให้คณะกรรมการบริษทัฯ มัน่ใจไดว้่าฝ่ายจดัการ 
ไดมี้การบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
1.  รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดท้ราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 

 



7 

 

2.  รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพ่ือคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน 
 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  พบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษทัฯ  ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกบัคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผู ้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษทัฯ รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
1. ความเห็นเก่ียวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องกระบวนการจดัท า และเปิดเผยขอ้มูล

ในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
3. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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4. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8. รายงานอ่ืนใดท่ี เห็นว่าผู ้ถือหุ้น  และผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
9. ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 

 

9.  การประเมนิผล 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการท าแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง  
การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

 


