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บทนํา
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ได้จดั ทําขึ นเพื อให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ค วาม
เข้าใจเกียวกับวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณ สมบัติ อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ ในการสนับสนุ นด้านการกํากับดู แล
กิจการทีดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริ หารความเสี ยง และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องของบริ ษทั เพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มีระบบ
การกํากับดูแลกิจการทีดีมีประสิ ทธิ ภาพปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี ยงทีเพียงพอ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น และมีก ารเปิ ดเผยข้อ มูลอย่างเพียงพอ มี ก ารปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง
กฎหมายอืนทีเกียวข้องกับธุรกิจ
ดังนัน คณะกรรมการตรวจสอบควรศึก ษาและปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดในกฎบัตรฉบับนี อย่างเคร่ งครัด เพือให้ก าร
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้
กฎบัตรฯ ฉบับนีได้รับการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ดร. โชติวทิ ย์ ชยวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ

(นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์)
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งเป็ นเครื องมือหรื อกลไกทีสําคัญ
เพือให้มนใจว่
ั
าบริ ษทั มี ระบบการกํากับดูแลกิ จการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจะช่ วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริ ษทั และเพิมความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ ตลอดจนเอือโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีได้มี
การปรึ กษาหารื อเพือจัดการความเสี ยงทีอาจเกิดขึนและเพือให้รายงานทางการเงินมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานและข้อกําหนดทีเกียวข้อง การจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน และเพิม
มูลค่าให้บริ ษทั ในด้านต่างๆ ดังนี
1. ความเชือมันและความน่าเชือถือตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน
2. ความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ทีเพิมมากขึน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะ
คํานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
• การกํากับดูแลการดําเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
• การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง
• การจัดการและการควบคุมความเสี ยงทางธุรกิจ
• การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
• การทํารายการระหว่างกันกับผูท้ ีเกียวข้อง
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอํานาจทีเกียวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทังนี จะเอือโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาเรื องต่างๆ ในด้านลึก และเพิมประสิทธิภาพต่อการบริ หารงานในด้านอืน ๆ
4. ปรั บ ปรุ งหน้ า ที และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื อสารระหว่ า ง
คณะกรรมการบริ ษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึน
5. เสริ มสร้างความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างตรงไปตรงมา ซึงส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานทีสู งขึน
6. เสริ มสร้ างให้ผูส้ อบบัญชี ดาํ รงความเป็ นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ น ได้อย่าง
ตรงไปตรงมาในกรณี ทีอาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีขึน
8. เพิมความแข็งแกร่ งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกียวกับขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกําหนดไว้
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2. องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
3. เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรื อมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ มีผลทําให้จาํ นวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนทีกําหนด คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
จะต้องแต่งตังกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีจํานวนสมาชิก
ไม่ครบถ้วน เพือให้เกิดความต่อเนืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิ น 3 วาระ เว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่ งเกินวาระทีกําหนดมิได้ทาํ
ให้ความเป็ นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
ทังนี กรณี ทีกรรมการตรวจสอบพ้นวาระจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั และได้รับเลือกตังให้กลับมาดํารงตําแหน่ ง
ใหม่ ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ทําหน้าทีเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่ วยการ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับการนัดหมายการประชุ ม การจัดเตรี ยมวาระการประชุ ม
การนําส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแต่ งตังเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุค คลที มี ความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านข้า งต้น รวมถึ ง ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที เพื อช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุก คนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมี คุ ณ สมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี
5.1 คุณสมบัติทั,วไป : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระดังนี2
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอ าํ นาจควบคุม ของบริ ษัท ทังนี ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี เกียวข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูก จ้าง พนัก งาน ทีปรึ กษาทีได้เงิ นเดือ น
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
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3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ 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 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ในลัก ษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทังไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมี นัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของผูท้ ีมีค วามสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ งมีผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ัทย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อน
ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อ ที
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ซึ งได้รับค่าบริ ก ารเกิ นกว่าสองล้านบาทต่ อปี จากบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษ ทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมี นยั ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พนันด้วย เว้น แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที
รับ เงิน เดื อ นประจํา หรื อ ถื อ หุ ้ นเกิน ร้อ ยละ 1 ของจํานวนหุ้น ที มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงทังหมดของบริ ษ ัท อื นซึ ง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
5.2 คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี2

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีได้รับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้อ งสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทาน
ความน่ าเชื อถื อ ของงบการเงิ น ได้ โดยบริ ษ ัท ต้อ งระบุ ไ ว้ใ นแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ว่ากรรมการ
ตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั กล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าว
ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
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6. อํานาจ หน้ าที, และความรับผิดชอบ
6.1 อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ีเกี ยวข้องตามทีจําเป็ นในเรื องต่าง ๆตลอดจนร้องขอ
ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ตามความจํา เป็ นเพื อให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านภายใต้ห น้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
2. มี อ ํา นาจในการว่า จ้า งผู ้เชี ยวชาญเฉพาะด้า นมาช่ ว ยงานตรวจสอบได้ ต ามที คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6.2 หน้ าทีข, องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วาม
เห็ นชอบในการพิจารณาเสนอแต่ งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษ ทั ปฏิบ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกี ยวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทังนี เพือให้มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั โดยต้องมี
ข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ตามหน้าทีที ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ในขณะทีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ทังคณะ
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7. การประชุม
7.1 วาระการประชุม
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ จัด ทําหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุ มแต่ละครังมีการกําหนดวัน เวลา สถานทีและวาระการประชุ มอย่างชัดเจนและจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ มให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพือให้มีเวลาในการพิจารณาเรื อง
ต่างๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิมเติม เพือพิจารณาเรื องต่างๆทีได้รับมอบหมายดังนี
1. การพิ จ ารณางบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ ง หลัก การบัญ ชี แ ละวิธี ป ฏิ บ ัติ
ทางบัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูข่ องกิจการ การเปลียนแปลงนโยบาย
บัญชี ทีสําคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี ก่ อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริ ษัท เพื อให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3. การพิ จารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษ ทั และการ
ประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน เพื อให้มนใจว่
ั
าแผนการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ งรวมถึงการตรวจพบการ
ทุจริ ตหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิ จารณาร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายในถึ ง ปั ญ หาหรื อ ข้อ จํากัด ที เกิ ด ขึ นในระหว่ างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้อจํากัดทีเกิดขึนจากการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงิน รวมทังข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
6. การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพือวางแผนทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพือ
ป้ องกัน การทุจริ ตหรื อการใช้ระบบข้อ มู ลทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ ไปในทางที ผิดโดยพนัก งาน
บริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก
7. การพิ จารณาทบทวนรายการทีอาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่ น รายการที
เกียวโยงกันของบริ ษทั
8. การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
9. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. การพิ จารณาประเมิ น ผลตนเองเกี ยวกับการปฏิ บ ัติ หน้าที และความรั บผิดชอบตามที ได้รั บ
มอบหมาย
7.2 จํานวนครั2งการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีก ารประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง แล้วแต่สถานการณ์
และความจําเป็ น เพือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเฉพาะกับผูส
้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
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7.3 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.
กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง โดยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการตรวจสอบทังคณะเข้าร่ วมประชุมจึงครบองค์ประชุม
2.
คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิ ญ ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละผู ้ต รวจสอบภายในของบริ ษ ัท เพื อ
นําเสนองาน และอาจเชิญกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทีเกียวข้อง เข้าร่ วมประชุมตามความจําเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ย ง
มติทีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ ม โดย
กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนัน
ต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื องนัน และในการลงคะแนนหากปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในทีประชุม
ออกเสียงเพิมขึนอีก 1 เสียงเป็ นเสียงชีขาด
7.5 รายงานการประชุ ม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว
จะต้อ งนําส่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และจัด ทํา สรุ ป ประเด็น ที มี ส าระสําคัญ ตามที ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากที ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทังแจ้งเรื องทีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้
ติดตามผลคืบหน้ากับเจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
หน้าทีอืนใดทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ผู ้ถื อ หุ้ น และผู ้ล งทุ น ทัวไป เนื องจากรายงานดัง กล่ าวเป็ นการแสดงความเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระ ตรงไปตรงมาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการบริ ษทั มันใจได้ว่าฝ่ ายจัดการได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
1. รายงานกิ จ กรรมต่ างๆ ทีทําเป็ นประจํา เพือคณะกรรมการบริ ษ ัท จะได้ท ราบถึง กิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ
•
•

ตรวจสอบในเรื องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สรุ ปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี
รายงานเกียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน

•

รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ

2. รายงานสิ งทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลาในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการซึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมี นยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ทั เพือดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เช่น เรื องต่อไปนี
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• รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ข้อสงสัยหรื อข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน
• รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
8.2 การรายงานต่ อหน่วยงานทางการ
หากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลซึ งรับผิดชอบใน
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้กระทําความผิดตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/25 และ
ได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกียวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบืองต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ งทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ นงาน และได้มี ก ารหารื อร่ วมกัน กับ คณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไข เมือครบกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่ มีเหตุผลอัน สมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสิ งทีพบ
ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.3 การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว, ไป
รายงานกิจ กรรมทีทําระหว่างปี ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั รายงานดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี
1. ความเห็นเกียวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชือถือได้ของกระบวนการจัดทํา และเปิ ดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4. ความเห็ นเกี ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตร
8. รายงานอื นใดที เห็ น ว่ าผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ลงทุ น ทัวไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ าที และความ
รับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีก ารประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทําแบบประเมิ น
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ วิ ธี ก ารอื นที เหมาะสม เพื อนําผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิงขึนและบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
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