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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะอนุ กรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งเป็ นเครื องมือหรื อกลไกที
สําคัญ เพือให้ม นใจว่
ั
าบริ ษทั มี ระบบการกํากับดู แลกิ จการที ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจะช่ วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิมความคล่ องตัวในการบริ หารจัดการ
ตลอดจนเอือโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพือจัดการความเสี ยงทีอาจเกิดขึน
และเพือให้รายงานทางการเงิ นมี การเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถู กต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที
เกียวข้อง การจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน และเพิมมูลค่า
ให้บริ ษทั ในด้านต่างๆ ดังนี
1. ความเชือมันและความน่าเชื อถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน
2. ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ทีเพิมมากขึน โดยคณะ
กรรมการบริ ษทั จะคํานึ งถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
1. การกํากับดูแลการดําเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุ รกิจ
2. การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง
3. การจัดการและการควบคุมความเสี ยงทางธุ รกิจ
4. การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
6. การทํารายการระหว่างกันกับผูท้ ีเกียวข้อง
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอํานาจทีเกี ยวกับรายงานทางการเงิ น
การควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทังนี จะเอื อโอกาสให้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเรื องต่างๆ ในด้านลึก และเพิมประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารงานใน
ด้านอืน ๆ
4. ปรับปรุ งหน้าทีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื อสารระหว่าง
คณะกรรมการ บริ ษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
5. เสริ มสร้างความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานทีสู งขึน
6. เสริ มสร้างให้ผสู ้ อบบัญชี ดาํ รงความเป็ นอิสระ และวางกรอบงานให้ผสู ้ อบบัญชี แสดงความเห็นได้
อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ทีอาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีขึน
8. เพิมความแข็งแกร่ งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกียวกับขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกําหนดไว้
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2. องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึ งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ
3. เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรื อมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถ
อยู่ได้จนครบวาระ มีผลทําให้จาํ นวนสมาชิ กน้อยกว่าจํานวนทีกําหนด คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องแต่งตังกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 3
เดื อ น นับ แต่ ว นั ที จํา นวนสมาชิ ก ไม่ ค รบถ้ว น เพื อให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื องในการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่จะได้รับมติ เห็ นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารง
ตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุ มตั ิจากทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ด้วย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ทําหน้าทีเลขานุ การคณะกรรมการ ตรวจสอบเพือ
ช่วยการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับการนัดหมายการประชุ ม การจัดเตรี ยม
วาระการประชุม การนําส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึก รายงานการประชุม
2. ในการแต่งตังเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานข้างต้น รวมถึงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าทีเพือช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. กรรมการตรวจสอบทุ กคนต้องเป็ นกรรมการอิ สระ โดยมี คุณสมบัติค รบถ้วนตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี
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5.1 คุณสมบัติทวไป:
ั กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระดังนี
1. ถื อหุ ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี
เกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้
เงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผู ้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษัท ในลัก ษณะที อาจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่า งอิ ส ระของตน รวมทังไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นที มี นัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย
หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
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8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงิ นเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อื นซึ งประกอบกิ จการทีมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียน
5. มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที จะสามารถทําหน้าที ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีใน
การสอบทานความน่าเชื อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และ แบบ
56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนัน
ต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่ งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย

6. อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบ
6.1 อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ีเกียวข้องตามทีจําเป็ นในเรื องต่าง ๆตลอดจนร้ อง
ขอข้อมูลของบริ ษทั ตามความจําเป็ นเพือให้การปฏิ บตั ิงานภายใต้หน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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2. มี อาํ นาจในการว่า จ้างผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะด้า นมาช่ วยงานตรวจสอบได้ตามที คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6.2 หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ทั มีก ารควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที
เกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตังและเลิ ก จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก รวมถึ ง พิ จ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุ มผู ้
ถือหุ น้
5. จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดย
ต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ในขณะที ความรับผิดชอบในทุกกิ จกรรมของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคง
เป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ
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7. การประชุ ม
7.1 วาระการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุ มแต่ละครั งมี ก ารกํา หนดวัน เวลา สถานที และวาระการประชุ ม อย่างชัดเจนและจัดส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควร เพือให้มีเวลาในการพิจารณาเรื องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิมเติม เพือ
พิจารณาเรื องต่างๆทีได้รับมอบหมายดังนี
1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินทีเกียวข้องหลักการบัญชี และวิธี ปฏิบตั ิทาง
บัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูข่ องกิจการ การ เปลียนแปลงนโยบาย
บัญชี ทีสําคัญรวมถึ งเหตุ ผลของฝ่ ายจัดการเกี ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี ก่ อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัวไป
2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพือให้ขอ้ เสนอแนะต่อหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษทั และการ
ประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ ว มกับ ผูต้ รวจสอบภายใน เพื อให้ม นใจว่
ั
า แผนการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ งรวมถึ งการตรวจพบการ
ทุจริ ตหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิ จ ารณาร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายในถึ ง ปั ญ หาหรื อ ข้อ จํา กัด ที เกิ ด ขึ นในระหว่ า งการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้อจํากัดทีเกิดขึนจากการตรวจสอบ และสอบ
ทานงบการเงิน รวมทังข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
6. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพือวางแผนทบทวนวิธีการและการ
ควบคุ มการประมวลข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และการรั กษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพือ
ป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางทีผิดโดยพนักงานบริ ษทั
หรื อบุคคลภายนอก
7. การพิจารณาทบทวนรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่นรายการทีเกียว
โยงกันของบริ ษทั
8. การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
9. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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10. การพิ จารณาประเมิ นผลตนเองเกี ยวกับการปฏิ บ ัติหน้าที และความรั บผิ ดชอบตามที ได้รั บ
มอบหมาย
7.2 จํานวนครังการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง แล้วแต่สถานการณ์
และความจําเป็ น เพือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมี ก ารประชุ ม เฉพาะกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั โดยไม่มี ฝ่ าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
7.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง โดยกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังคณะ เข้าร่ วมประชุมจึงครบองค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิ ญผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั เพือนําเสนอ
งาน และอาจเชิญกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารทีเกียวข้อง เข้าร่ วมประชุมตามความจําเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ยง
มติทีประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบจะถื อตามเสี ยงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ ม
โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา
กรรมการตรวจสอบรายนันต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ค วามเห็ นในเรื องนัน และในการลงคะแนนหาก
ปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
7.5 รายงานการประชุม
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึ กรายงานการประชุ ม ซึ งรายงานการประชุ ม
ดังกล่าวจะต้องนําส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทําสรุ ปประเด็นทีมีสาระสําคัญตามทีได้รับความ
เห็ นชอบจากทีประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั พร้ อมทังแจ้งเรื องที
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้ติดตามผลคืบหน้ากับเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในทุกคน
รับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้า ที และความรั บ ผิ ด ชอบในการรายงานกิ จ กรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อ หน้ า ที อื นใดที ได้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัวไป เนื องจากรายงานดังกล่าวเป็ น
การแสดงความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการ
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บริ ษทั มันใจได้วา่ ฝ่ ายจัดการได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีทําเป็ นประจํา เพือคณะกรรมการบริ ษทั จะได้ทราบถึ ง กิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 สรุ ปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี
 รายงานเกี ยวกับความเห็ นต่อรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
 รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
2. รายงานสิ งทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลาใน
การปฏิ บตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามี รายการ ซึ งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษ ทั เพือดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น เรื องต่อไปนี
 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อสงสัยหรื อข้อสันนิ ษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน
 รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษท
ั ควรทราบ
8.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ งรับผิดชอบ
ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําความผิดตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื องต้น ต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ถึ ง สิ งที มี ผ ลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผู ้บ ริ หารแล้ ว ว่ า ต้ อ งดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข เมื อครบกํา หนดเวลาที กํา หนดไว้ร่ ว มกัน หาก
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คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนิ นการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสิ งที พบดัง กล่ า วต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.3 การรายงานต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัวไป
รายงานกิ จ กรรมที ทํา ระหว่ า งปี ตามหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่ าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ใ น
รายงานประจําปี ของบริ ษทั รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี
1. ความเห็ นเกี ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื อถื อได้ของกระบวนการจัดทํา และเปิ ดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4. ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
7. ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิหน้าที ตามกฎ
บัตร
8. รายงานอืนใดทีเห็นว่าผูถ้ ือหุ ้น และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ ความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้ว ยการทํา แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง
การดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนและบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
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