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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1.   วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบรษิัทฯ  ซงึเป็นเครอืงมอืหรอืกลไก 

ทสีาํคญั เพอืใหม้นัใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการกํากบัดูแลกจิการทดี ีคณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบดว้ย

กรรมการอสิระจะช่วยแบง่เบาภาระของคณะกรรมการบรษิัทฯ และเพมิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ 

และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายใน 

ตลอดจนเออืโอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบบญัชไีดม้กีารปรกึษาหารอืเพอืจดัการความเสยีงทอีาจเกดิขนึ

และเพอืให้รายงานทางการเงนิมกีารเปิดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที

เกยีวข้อง ซึงจะส่งผลให้รายงานทางการเงนิมคีวามน่าเชอืถอื การจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงั

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนินงาน และเพมิมลูคา่ใหบ้รษิทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี 

1. ความเชอืมนัและความน่าเชอืถอืตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงนิทไีดร้บัการเผยแพร ่

2. ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการบรษิัททเีพมิมากขนึ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 

จะคาํนึงถงึความรบัผดิชอบของตนเองต่อ 

 การกํากบัดูแลการดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละนโยบายทางธุรกจิ 

 การปฏบิตัติามขอ้กําหนดและกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

 การจดัการและการควบคมุความเสยีงทางธุรกจิ 

 การจดัทํารายงานทางการเงนิและการเลอืกใชน้โยบายบญัชทีเีหมาะสม 

 การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 การทํารายการระหว่างกนักบัผูท้เีกยีวขอ้ง 

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอํานาจทเีกยีวกับรายงานทางการเงนิ  

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี  จะเอือโอกาสให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาเรอืงต่าง ๆ ในด้านลกึและเพมิประสทิธภิาพต่อการบรหิารงานในดา้น

อนื ๆ 

4. ปรับปรุงหน้าที และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสอืสารระหว่าง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ 

5. เสรมิสร้างความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ซงึสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการดําเนินงานทสีงูขนึ 

6. เสริมสร้างให้ผู้สอบบญัชีดํารงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผู้สอบบญัชแีสดงความเห็นได้ 

อย่างตรงไปตรงมาในกรณทีอีาจมคีวามขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพมิคณุภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหด้ขีนึ 

8. เพมิความแขง็แกร่งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก 

9. เสรมิสรา้งความเขา้ใจของกรรมการ เกยีวกบัขอบเขตของการตรวจสอบทถีูกกําหนดไว ้ 
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2.   องคป์ระกอบ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมอีย่างน้อยหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 

คน  

2.  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้คดัเลอืกสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้ํารงตําแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

3.  เมอืกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรอืมเีหตุใดทกีรรมการตรวจสอบไมส่ามารถอยู่ได ้

จนครบวาระ มผีลทําให้จาํนวนสมาชกิน้อยกว่าจํานวนทกํีาหนดคอื 3 คน คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/

หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะต้องแต่งตงักรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืน

นับแต่วนัทีจํานวนสมาชกิไม่ครบถ้วน เพอืให้เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่ง 3 ปี โดยมวีาระการดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไมเ่กนิ 3 วาระ เวน้

แต่จะได้รบัมตเิหน็ชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่ง

เกินวาระทีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้ร ับการอนุมัติจากทีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ย  

 

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ทําหน้าทเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพอืช่วย 

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกยีวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการ

ประชุม การนําสง่เอกสารการประชุมและการบนัทกึรายงานการประชุม 

2.  ในการแต่งตงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพจิารณาจากบคุคลทมีคีวามรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีเพือช่วยเหลือ

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 

5.  คณุสมบติั 

1.   กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ โดยมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข 

ทกํีาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ดงันี 
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5.1  คณุสมบติัทวัไป: กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระดงันี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ .  ของจํานวนหุ้นทีมสีทิธอิอกเสยีงทังหมดของบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่  

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคมุกจิการของบรษิทัฯ  ทงันี ให้

นับรวมการถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนันๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรกึษาทีได้

เงนิเดอืนประจาํ  หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั

ย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า  2  ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

3. ไมเ่ป็นบคุคลทมีคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ 

ทีเป็น บดิามารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอืน 

ผูบ้รหิาร  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  ผู้มอีํานาจควบคุม  หรอืบคุคลทจีะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้ม ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นทีมนัีย หรือผู้มอีํานาจ

ควบคมุของผู้ทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอื

หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ   เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกยีวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื

การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื คําประกนั การให้สนิทรพัย์

เป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อนืใดในทํานองเดยีวกนั ซงึเป็นผลให้บรษิัทฯ หรอื

คูส่ญัญามภีาระหนีทตีอ้งชําระต่ออกีฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์มีตีวัตนสทุธขิอง

บรษิัทฯ หรอืตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํากว่า ทงันี การคํานวณภาระหนี

ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการ

พจิารณาภาระหนีดงักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผู้มอีํานาจควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทมีนัีย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วน

ของสาํนักงานสอบบญัช ีซงึมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอื

หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆซงึรวมถงึการให้บรกิารเป็นทปีรกึษากฎหมาย

หรอืทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุ้น 
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ทมีนัีย ผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนันดว้ย  เวน้แต่จะได้พน้จาก 

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7. ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูเ้กยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการทีมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทมีนัียกบักจิการของบรษิัทฯ  

หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นสว่น หรอืเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน 

ลกูจา้ง พนักงาน ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธิ

ออกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนืซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที

มนัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

 

5.2   คณุสมบติัเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิฉพาะดงันี 

1. ไมเ่ป็นกรรมการทไีด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการ

ของบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะทเีป็นบรษิัท 

จดทะเบยีน 

3. มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม

ภารกจิทไีด้รบัมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทมีคีวามรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชหีรอืการเงนิ 

อย่างเพยีงพอทจีะทําหน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถอืของงบการเงนิได ้โดยบรษิทัฯ ตอ้ง

ระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ทมีคีุณสมบตัดิงักล่าว 

และกรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบตัิดังกล่าวไว้ในหนังสอืรับรองประวตัิของ

กรรมการตรวจสอบทตีอ้งสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย 

 

6.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ใหถู้กตอ้ง เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ เชอืถอืไดแ้ละ

ทนัเวลา  

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทเีหมาะสมและ 

มปีระสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ 

ความเหน็ชอบในการพจิารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรอืหน่วยงานอนืใดทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน  
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3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตรากําลงั และทรัพยากรทีจําเป็นในการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมตัแิผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถงึการพจิารณาอนุมตักิารทบทวน

ปรบัเปลยีนแผนงานตรวจสอบในสว่นทมีนัียสาํคญั  

4. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ

คา่ตอบแทนของบุคคลดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ  เพอืประกอบความเหน็ต่อทปีระชุมผู้

ถอืหุน้  

6. จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม

ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

7. พจิารณารายการทีเกยีวโยงกันหรอืรายการทอีาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. 

รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้งซงึมผีลบงัคบัใช้กบับรษิัทฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ ทงันี เพอืให้

มนัใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพอืเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ โดย

ตอ้งมขีอ้มลูอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนด 

9. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขต อํานาจหน้าที และ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

10. มอีํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ทเีกยีวข้อง เพอืให้ได้ข้อมูลทชีดัเจนเพมิขนึ ภายใน

ขอบเขตอํานาจหน้าท ี

11. มอีํานาจในการว่าจ้างผู้เชียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม โดยบรษิทัฯ รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

12. ดําเนินการอนืใดตามทคีณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  

 

6.2 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามหน้าททีไีดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ในขณะทคีวามรบัผดิชอบในทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก

ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทงัคณะ 

 

7.    การประชุม 

7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทําหนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการ

ประชุมแต่ละครังมกีารกําหนดวนั  เวลา  สถานทีและวาระการประชุมอย่างชดัเจน  และจดัส่ง

เอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการลว่งหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพอืใหม้เีวลาในการพจิารณาเรอืงต่าง ๆ หรอืเรยีกขอขอ้มลูประกอบการ

พจิารณาเพมิเตมิ เพอืพจิารณาเรอืงต่าง ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
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7.2   จาํนวนครงัการประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มกีารประชุมแลว้แต่สถานการณ์ และความจําเป็นโดย 

อย่างน้อยปีละ 4 ครงั เพอืใหก้ารดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลวุตัถุประสงคท์ตีงั

ไว ้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมกีารประชุมเฉพาะกับผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ โดยไม่มฝ่ีาย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

 

7.3   องคป์ระชุม 

1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครงั โดยกรรมการไม่น้อย

กว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทงัคณะเขา้ร่วมประชุมจงึครบองคป์ระชุม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชญิผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพอืนําเสนอ

งาน และอาจเชญิกรรมการ หรอืผูบ้รหิารทเีกยีวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  

 

7.4   การลงคะแนนเสียง 

มตทิปีระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถอืตามเสยีงข้างมากของกรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย ม ี1 เสยีง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมสี่วนได้เสยีในเรอืงที

พจิารณา กรรมการตรวจสอบรายนันต้องไม่ร่วมพจิารณาให้ความเห็นในเรืองนัน และในการ

ลงคะแนนหากปรากฏว่ามคีะแนนเสยีงเท่ากนักใ็หป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกี 1 เสยีง

เป็นเสยีงชขีาด 

 

7.5   รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม ซงึรายงานการประชุม

ดงักล่าวจะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทําสรุปประเด็นทมีสีาระสําคญัตามทไีด้รบั 

ความเหน็ชอบจากทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัฯ พร้อมทงั

แจง้เรอืงทคีณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจหรอืให้ตดิตามผลคบืหน้า กบัเจา้หน้าทตีรวจสอบ

ภายในทุกคนรบัทราบ  

 

8.   การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือหน้าทีอนืใดทไีด้รบัมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

ความสําคญัต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ  ผู้ถอืหุ้นและผูล้งทุนทวัไป เนืองจากรายงานดงักลา่วเป็นการแสดง

ความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มนัใจ

ไดว้่าฝ่ายจดัการไดม้กีารบรหิารงานอย่างระมดัระวงัและคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่า

เทยีมกนั 
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8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.  รายงานกจิกรรมต่างๆ ททีําเป็นประจาํ เพอืคณะกรรมการบรษิทัฯ จะไดท้ราบถงึกจิกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเรอืงต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

 สรุปรายงานกจิกรรมททีําระหว่างปี 

 รายงานเกยีวกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 

 รายงานอนืใดทเีหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ ควรทราบ 

 

2.  รายงานสงิทตีรวจพบในทนัท ีเพอืคณะกรรมการบรษิัทฯ จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลาใน

การปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการ

กระทําดงัต่อไปนี ซงึอาจมผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน

ของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบรษิัทฯ เพอืดําเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทคีณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ขอ้สงสยัหรอืข้อสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีงิผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องสาํคญัใน

ระบบการควบคมุภายใน 

 ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 รายงานอนืใดทเีหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  พบพฤติการณ์อันควรสงสยัว่ากรรมการผู้จดัการหรือบุคคลซึง

รบัผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ  ได้กระทําความผดิตามทีกําหนดในพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 89/25  และได้แจง้ขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัพฤตกิารณ์ดงักลา่ว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใน

เบอืงตน้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ภายใน 30 วนั  นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสงิทีมผีลกระทบอย่างมี

นัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน และไดม้กีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และผู้บรหิารแลว้ว่าต้องดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมอืครบกําหนดเวลาทกํีาหนดไว้ร่วมกนั หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอัน

สมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสงิทีพบ

ดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  
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8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไป 

รายงานกิจกรรมทีทํ าระหว่างปี  ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ ซงึรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้

ในรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ รายงานดงักลา่วประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี 

1. ความเห็นเกยีวกบัความครบถ้วน ถูกต้อง และเชอืถือได้ของกระบวนการจดัทํา และเปิดเผย

ขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

2. ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

3. ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

4. ความเหน็เกยีวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. ความเหน็เกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

7. ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทคีณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทตีามกฎบตัร 

8. รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ 

ความรบัผดิชอบทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

9. ขอ้เสนอแนะ (ถา้ม)ี 

 

9.  การประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มกีารประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทําแบบประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

การดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพยงิขนึและบรรลวุตัถุประสงคท์กํีาหนดไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


