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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะอนุ กรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งเป็ นเครื องมือหรื อ
กลไกทีสําคัญ เพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มีระบบการกํากับดูแลกิ จการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิมความคล่องตัว
ในการบริ หารจัดการ ตลอดจนเอือโอกาสให้ ฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพือ
จัดการความเสี ยงที อาจเกิ ดขึนและเพือให้รายงานทางการเงิ นมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถู กต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อ กํา หนดที เกี ยวข้อ ง การจัด ตังคณะกรรมการตรวจสอบมุ่ ง หวัง
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน และเพิมมูลค่าให้บริ ษทั ในด้านต่างๆ ดังนี
1. ความเชือมันและความน่าเชื อถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน
2. ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ทีเพิมมากขึน โดยคณะ
กรรมการบริ ษทั จะคํานึ งถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
 การกํากับดูแลการดําเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุ รกิจ
 การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง
 การจัดการและการควบคุมความเสี ยงทางธุ รกิจ
 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การทํารายการระหว่างกันกับผูท้ ีเกียวข้อง
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอํานาจทีเกียวกับรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทังนี จะ
เอื อโอกาสให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาเรื องต่ า งๆ ในด้ า นลึ ก และเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารงานในด้านอืน ๆ
4. ปรับปรุ งหน้าทีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื อสาร
ระหว่ า งคณะกรรมการ บริ ษ ั ท หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและผู ้ส อบบั ญ ชี ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน
5. เสริ มสร้ างความเป็ นอิ สระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
ทีสู งขึน
6. เสริ มสร้ างให้ผูส้ อบบัญชี ดาํ รงความเป็ นอิ ส ระ และวางกรอบงานให้ผูส้ อบบัญชี แสดง
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ทีอาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีขึน
8. เพิมความแข็งแกร่ งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
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9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกียวกับขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกําหนดไว้
2. องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้ค ัด เลื อ กสมาชิ ก คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ ด ํา รง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรื อมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ ไ ด้ จ นครบวาระ มี ผ ลทํา ให้ จ ํา นวนสมาชิ ก น้ อ ยกว่ า จํา นวนที กํ า หนด
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องแต่งตังกรรมการตรวจสอบราย
ใหม่ ให้ ค รบทัน ที ห รื ออย่างช้าภายใน 3 เดื อน นับ แต่ วนั ที จํานวนสมาชิ ก ไม่ ค รบถ้วน
เพือให้เกิดความต่อเนืองในการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน
3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ว่าการดํารงตําแหน่งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ทํา หน้ า ที เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือช่ วยการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับการนัดหมายการ
ประชุ ม การจัด เตรี ย มวาระการประชุ ม การนําส่ ง เอกสารการประชุ ม และการบัน ทึ ก
รายงานการประชุม
2. ในการแต่ ง ตังเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิ จารณาจากบุ ค คลที มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานข้างต้น รวมถึ งความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีเพือช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุ มผู ้
ถือหุ น้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี
. คุณสมบัติทวไป:
ั กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระดังนี
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนี ให้นบั รวมการ
ถือหุ น้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนัก งาน ที
ปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตังเป็ นกรรมการ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ ริ หารผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มหรื อบุ คคลที จะได้รับการเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนได้รับ
การแต่งตังเป็ นกรรมการ
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษา
กฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
ของบริ ษ ัท และไม่ เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที มี นั ย ผู ้มี อ ํา นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มี
ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืนซึ งประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มี ล ัก ษณะอื นใดที ทําให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่า งเป็ นอิ ส ระเกี ยวกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษทั
. คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี
1. ไม่ เป็ นกรรมการที ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ตดั สิ น ใจในการ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
3. มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที จะสามารถทํา หน้ า ที ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศ
เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะทํา
หน้าที ในการสอบทานความน่ าเชื อถื อของงบการเงิ นได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุ ไว้ใน
แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าว
และกรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุ คุ ณ สมบัติดังกล่ าวไว้ในหนังสื อรั บ รอง
ประวัติของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
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6. อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบ
6.1 อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มี อ าํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี เกี ยวข้อ งตามที จําเป็ นในเรื องต่ าง ๆ
ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริ ษทั ตามความจําเป็ นเพือให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
2. มี อ ํา นาจในการว่ า จ้า งผู ้เชี ยวชาญเฉพาะด้ า นมาช่ ว ยงานตรวจสอบได้ ต ามที
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6.2 หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุ มภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาเสนอแต่ง ตัง โยกย้าย เลิ ก จ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็นต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุ น้
5. จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทังนี เพือให้มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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6.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหน้าที ที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในขณะที ความรับผิดชอบในทุ กกิ จกรรมของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ
7. การประชุ ม
7.1 วาระการประชุ ม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการประชุ มแต่ละครังมีการกําหนดวัน เวลา สถานทีและวาระการประชุ มอย่างชัดเจนและ
จัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ นการ
ล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพือให้มีเวลาในการพิจารณาเรื องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิมเติม เพือพิจารณาเรื องต่างๆทีได้รับมอบหมายดังนี
1. การพิ จารณางบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้องหลัก การบัญ ชี และวิธี
ปฏิ บ ัติท างบัญ ชี การปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี การดํารงอยู่ข องกิ จการ การ
เปลียนแปลงนโยบายบัญชี ทีสําคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกียวกับการกําหนด
นโยบายบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน
ทัวไป
2. การพิ จารณาความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษทั เพือให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. การพิ จารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษ ัท
และการประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายใน เพื อให้ ม ันใจว่ า
แผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั
ซึ งรวมถึงการตรวจพบการทุจริ ตหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในถึ งปั ญหาหรื อข้อจํากัดที เกิ ดขึนในระหว่าง
การตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ถึงปั ญหาหรื อข้อจํากัดที เกิดขึนจากการตรวจสอบ
และสอบทานงบการเงิน รวมทังข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
6. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพือวางแผนทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และการรักษาความปลอดภัย
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7.
8.
9.
10.

โดยเฉพาะเพือป้ องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทาง
ทีผิดโดยพนักงานบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
การพิ จารณาทบทวนรายการที อาจก่ อ ให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่ น
รายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั
การปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การพิ จารณาประเมิ นผลตนเองเกี ยวกับการปฏิ บ ตั ิ หน้าที และความรั บผิดชอบตามที
ได้รับมอบหมาย

7.2 จํานวนครังการประชุ ม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มี การประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 4 ครั ง แล้วแต่
สถานการณ์ และความจําเป็ น เพือให้การดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
7.3 ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ครั ง โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังคณะ เข้าร่ วมประชุ มจึ งครบ
องค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั เพือ
นําเสนองาน และอาจเชิ ญ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที เกี ยวข้อง เข้าร่ วมประชุ ม ตาม
ความจําเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ยง
มติทีประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบจะถื อตามเสี ยงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่ วม
ประชุ ม โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ย
ในเรื องทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนันต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื องนัน และ
ในการลงคะแนนหากปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึน
อีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
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7.5 รายงานการประชุ ม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึ กรายงานการประชุ ม ซึ งรายงานการ
ประชุ มดังกล่าวจะต้องนําส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทําสรุ ปประเด็นทีมีสาระสําคัญ
ตามทีได้รับความเห็ นชอบจากที ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการ
บริ ษทั พร้ อมทังแจ้งเรื องทีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้ติดตามผลคืบหน้า
กับเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบในการรายงานกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อหน้าทีอืนใดทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมี ค วามสําคัญ ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ น ทัวไป
เนื องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทํา ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มันใจได้ ว่า ฝ่ ายจัด การได้ มี ก ารบริ ห ารงานอย่ า ง
ระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
1. รายงานกิ จ กรรมต่ า งๆ ที ทําเป็ นประจํา เพื อคณะกรรมการบริ ษ ัท จะได้ท ราบถึ ง
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายงานการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งระบุความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 สรุ ปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี
 รายงานเกี ยวกับ ความเห็ น ต่ อ รายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและ
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ั ควรทราบ
 รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษท
2. รายงานสิ งที ตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า
มีรายการ ซึ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ทั ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ทั เพื อ
ดําเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ไขภายในเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร เช่ น
เรื องต่อไปนี
 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อ สงสั ย หรื อ ข้อ สั น นิ ษ ฐานว่า อาจมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ งผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วาม
บกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
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ข้อ สงสั ย ว่า อาจมี ก ารฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ

8.2 การรายงานต่ อหน่ วยงานทางการ
หากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ ง
รับ ผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําความผิดตามที กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ มาตรา 89/25 และได้แ จ้ง ข้อ เท็ จ จริ ง เกี ยวกับ พฤติ ก ารณ์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบื องต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที
ได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ งทีมีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการ
บริ ษ ทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ นการปรั บ ปรุ งแก้ไข เมื อครบกําหนดเวลาที กําหนดไว้
ร่ วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนิ นการแก้ไขดังกล่าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ต้อง
รายงานสิ งทีพบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.3 การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไป
รายงานกิ จกรรมที ทําระหว่างปี ตามหน้าที และความรั บผิดชอบที ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี
1. ความเห็ นเกียวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื อถือได้ของกระบวนการจัดทํา และ
เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4. ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
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7. ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที
ตามกฎบัตร
8. รายงานอืนใดที เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้น และผูล้ งทุ นทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที
และ ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทํา
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมิน
มาปรับปรุ งการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึนและบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
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