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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการ ซึ่งเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญ เพื่อให
มั่นใจวาบริษัท มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจะชวยแบง
เบาภาระของคณะกรรมการ บริษัท และเพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแสดงความเห็นอยาง
ตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื้อโอกาสใหฝายจัดการและผูสอบบัญชี
ไดมีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อใหรายงานทางการเงินมีการเปดเผยอยางครบถวน
ถูกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ การจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมุงหวังเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเพิ่มมูลคาใหบริษัท ในดานตางๆ ดังนี้
1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือตลอดจนความโปรงใสของรายงานทางการเงิน
2. ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของตนเองตอ
 การกํากับดูแลการดําเนินการใหสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ
 การปฏิบัตติ ามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
 การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใชนโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การทํารายการระหวางกันกับผูทเี่ กี่ยวของ
3. แบงเบาภาระของคณะกรรมการใหลดนอยลง โดยมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในใหคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้จะเอื้อโอกาสใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่อง
ตางๆ ในดานลึก และเพิ่มประสิทธิภาพตอการบริหารงานในดานอื่น ๆ
4. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื่อสารระหวางคณะกรรมการ
บริษัท หนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เสริมสรางความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในใหสามารถแสดงความเห็นได
อยางตรงไปตรงมา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่สูงขึ้น
6. เสริ ม สร า งให ผู ส อบบั ญ ชี ดํ า รงความเป น อิ ส ระ และวางกรอบงานให ผู ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น ได อ ย า ง
ตรงไปตรงมาในกรณีที่อาจมีความขัดแยงกับฝายจัดการ
7. เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดีขึ้น
8. เพิ่มความแข็งแกรงในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริมสรางความเขาใจของกรรมการ เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกําหนดไว
2. องคประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองมีอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยทุก
คนตองเปนกรรมการอิสระ
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2. คณะกรรมการบริษั ทเป นผูคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหดํารงตําแหน งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบ
วาระ มีผลทําใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนจะตอง
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือน นับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับ
มติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวาการดํารงตําแหนงเกินวาระที่กําหนดมิได
ทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทดวย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําสงเอกสารการ
ประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ
ในการปฏิบัติงานขางตน รวมถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบดวย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป: กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
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อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุน ทีม่ ีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้
การคํ านวณภาระหนี้ดั งกลาวให เป น ไปตามวิธีก ารคํานวณมู ลค าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากั บตลาดทุ นวาด วยหลั กเกณฑ ในการทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น โดยอนุโลม สําหรับ การ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบั ญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษั ทยอย บริษัท รวม ผูถือหุ นรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย า งเพี ย งพอในการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณในดานบัญ ชีหรือการเงินอยางเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยบริษัทตองระบุไวในแบบ 56-1 และ
แบบ 56-2 วากรรมการตรวจสอบรายใดเปนผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นตอง
ระบุคุณสมบัติดังกลาวไวในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ตองสงตอตลาดหลักทรัพย
ดวย
6. ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหถูกตองเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทันเวลา
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอ
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและใหความเห็นชอบอัตรากําลัง และทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบใน
สวนที่มีนัยสําคัญ
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของบุคคล
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน
6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
7. พิจ ารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ อาจมี ค วามขัด แยงทางผลประโยชน ให เป น ไปตามกฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีผลบังคับใชกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยตองมีขอมูลอยาง
นอยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
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9. ทบทวนขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาวการณ
10. มีอํานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอํานาจ
หนาที่
11. มีอํานาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา
เหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
12. ดําเนินการอื่นใดตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท ในขณะที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในทุ ก กิ จกรรมของบริ ษั ท ต อบุ ค คลภายนอกยั งคงเป น ของ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
7. การประชุม
7.1 วาระการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแตละครั้ง
มี ก ารกํ าหนดวั น เวลา สถานที่ แ ละวาระการประชุ ม อย างชั ด เจนและจั ด ส ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหมีเวลาในการ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7.2 จํานวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
7.3 องคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงจะครบ
เปนองคประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนําเสนองาน
และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมตามความจําเปน
7.4 การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม โดยกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบราย
นั้นตองไมรวมพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้น และในการลงคะแนนหากปรากฏวามีคะแนนเสียงเทากันก็ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด
7.5 รายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูจดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจะตองนําสง
คณะกรรมการตรวจสอบ และจั ด ทํ าสรุ ป ประเด็ น ที่ มี ส าระสํ าคั ญ ตามที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหกับคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งแจงเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบใหความ
สนใจหรือใหติดตามผลคืบหนากับเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ
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8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนาที่
อื่ น ใดที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
คณะกรรมการบริษั ท ผูถือหุนและผูลงทุ นทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกลาวเปนการแสดงความเห็น อยางเปนอิสระ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําใหคณะกรรมการบริษัทมั่นใจไดวาฝายจัดการไดมีการบริหารงาน
อยางระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
8.1 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
1. รายงานกิจกรรมตางๆ ที่ทําเปนประจํา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึง กิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ
ไวอยางชัดเจน
 สรุปรายงานกิจกรรมที่ทําระหวางป
 รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน
 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
2. รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดหาแนวทางแกไขไดทันเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เชน เรื่องตอไปนี้
 รายการความขัดแยงทางผลประโยชน
 ขอสงสัยหรือขอสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
 ข อ สงสั ย ว า อาจมี ก ารฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
8.2 การรายงานตอหนวยงานทางการ
หากผู ส อบบั ญ ชีข องบริษั ท พบพฤติก ารณ อัน ควรสงสัยวากรรมการผูจัด การหรือบุ ค คลซึ่งรับ ผิ ดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา
89/25 และไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอง
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต น ต อสํ านั กงานคณะกรรมการกํากั บ หลั ก ทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูสอบบัญชีของบริษัทภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงิ น และผลการดํ าเนิ น งาน และได มี ก ารหารื อ ร วมกั น กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารแล ว ว าต อ ง
ดําเนิน การปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการ
เพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอัน สมควร กรรมการตรวจสอบท านใดทานหนึ่งหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตองรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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8.3 การรายงานตอผูถ ือหุนและผูลงทุนทั่วไป
รายงานกิจกรรมที่ทําระหวางป ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท รายงาน
ดังกลาวประกอบดวยขอมูลดังนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความครบถวน ถูกตอง และเชื่อถือไดของกระบวนการจัดทํา และเปดเผยขอมูลในรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองจัดใหมีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยการทําแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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