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บทนํา   

  
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ได้จดัทาํขึ�นเพื
อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เขา้ใจเกี
ยวกบัวตัถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบติั อาํนาจ หน้าที
และความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนด้านการกาํกบัดูแล
กิจการที
ดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี
ยง และการปฏิบติัตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งของบริษทั เพื
อใหม้ั
นใจว่าบริษทัมีระบบ
การกาํกบัดูแลกิจการที
ดีมีประสิทธิภาพปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี
ยงที
เพียงพอ เพื
อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั�ง
กฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกิจ  
 
 ดงันั�น คณะกรรมการตรวจสอบควรศึกษาและปฏิบติัตามข้อกาํหนดในกฎบตัรฉบบันี� อย่างเคร่งครัด  เพื
อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี
กาํหนดไว ้
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                  

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัซึ
 งเป็นเครื
องมือหรือกลไกที
สาํคญั 

เพื
อให้มั
นใจว่าบริษทัมีระบบการกาํกับดูแลกิจการที
ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ
 งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษทัและเพิ
มความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ตลอดจนเอื�อโอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้
การปรึกษาหารือเพื
อจดัการความเสี
ยงที
อาจเกิดขึ�นและเพื
อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้กาํหนดที
เกี
ยวขอ้ง การจดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงัเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพิ
ม
มูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่างๆ ดงันี�  

1. ความเชื
อมั
นและความน่าเชื
อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน 
2. ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าที
ของคณะกรรมการบริษทัที
เพิ
มมากขึ�น โดยคณะกรรมการบริษทัจะ

คาํนึงถึงความรับผดิชอบของตนเองต่อ 

• การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

• การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง 

• การจดัการและการควบคุมความเสี
ยงทางธุรกิจ 

• การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที
เหมาะสม 

• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

• การทาํรายการระหว่างกนักบัผูที้
เกี
ยวขอ้ง  
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการใหล้ดนอ้ยลง โดยมอบหมายอาํนาจที
เกี
ยวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทั�งนี� จะเอื�อโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาเรื
องต่างๆ ในดา้นลึก และเพิ
มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอื
น ๆ 

4. ปรับปรุงหน้าที
และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื
 อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใหส้ามารถแสดงความเห็น
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซึ
งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานที
สูงขึ�น 

6. เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นได้อย่าง
ตรงไปตรงมาในกรณีที
อาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพิ
มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึ�น 
8. เพิ
มความแขง็แกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 
9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เกี
ยวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที
ถูกกาํหนดไว ้ 
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2. องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอยา่งนอ้ยหนึ
งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  3 คน 
โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. เมื
อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดที
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้น
ครบวาระ มีผลทาํให้จาํนวนสมาชิกน้อยกว่าจาํนวนที
กาํหนด คณะกรรมการบริษทัและ/หรือที
ประชุมผูถื้อหุ้น
จะตอ้งแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที
จาํนวนสมาชิก
ไม่ครบถว้น เพื
อให้เกิดความต่อเนื
องในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 3.    วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะ
ไดร้ับมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที
กาํหนดมิไดท้าํ
ใหค้วามเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวขาดหายไป รวมทั�งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

 ทั�งนี�  กรณีที
กรรมการตรวจสอบพน้วาระจากการเป็นกรรมการบริษทั และไดร้ับเลือกตั�งให้กลบัมาดาํรงตาํแหน่ง
ใหม่ ให้กรรมการดงักล่าวกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม  

 

4.     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาํหน้าที
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื
อช่วยการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี
ยวกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม 
การนาํส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2. ในการแต่งตั�งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที
มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที
 เพื
อช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

      

5.     คุณสมบัติ 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที
ประชุมผูถื้อหุน้ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงันี�  
5.1  คุณสมบัติทั,วไป : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระดังนี2 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้
 เกี
ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั�น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที
ปรึกษาที
ได้เงินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  
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3. ไม่เป็นบุคคลที
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที
เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี
นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหารผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม
หรือบุคคลที
จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที
มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที
มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชี  ซึ
 งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ
 งรวมถึงการให้บริการเป็นที
ปรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึ
 งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที
มีนยั ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที
ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
ซึ
งเป็นผูเ้กี
ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั                                      

8. ไม่ประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที
มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที
ปรึกษาที

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื
นซึ
 ง
ประกอบกิจการที
มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที
มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื
นใดที
ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี
ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 

5.2    คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี2 

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที
ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

3. ไม่เป็นกรรมการที
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที
เป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะสามารถทาํหน้าที
ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที
ไดรั้บ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที
จะทาํหนา้ที
ในการสอบทาน
ความน่าเชื
อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไวใ้นแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ว่ากรรมการ
ตรวจสอบรายใดเป็นผูที้
มีคุณสมบติัดงักล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั�นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าว
ไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที
ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 
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6.     อํานาจ หน้าที, และความรับผิดชอบ 
 

  6.1   อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี
เกี
ยวขอ้งตามที
จาํเป็นในเรื
องต่าง ๆตลอดจนร้องขอ
ข้อมูลของบริษัทตามความจําเป็นเพื
อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

2. มีอ ํานาจในการว่าจ้างผู ้เชี
 ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 

 6.2    หน้าที,ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที
 เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื
นใดที
รับผดิชอบเกี
ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกําหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื
อประกอบความเห็นต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง  

6. พิจารณารายการที
เกี
ยวโยงกนัหรือรายการที
อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ       
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั�งนี�  เพื
อให้มั
นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื
อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมี
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

8. ปฏิบติัการอื
นใดตามที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

  6.3   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที
ที
ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ในขณะที
ความรับผดิชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัทั�งคณะ 
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7.  การประชุม 

7.1   วาระการประชุม 
                 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการ

ประชุมแต่ละครั� งมีการกาํหนดวนั เวลา สถานที
และวาระการประชุมอย่างชดัเจนและจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื
อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื
อง
ต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ
มเติม เพื
อพจิารณาเรื
องต่างๆที
ไดรั้บมอบหมายดงันี�   

1.    การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที
 เกี
 ยวข้อง หลกัการบัญชีและวิธีปฏิบัติ       
ทางบญัชี การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยูข่องกิจการ การเปลี
ยนแปลงนโยบาย
บญัชีที
สําคญัรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี
ยวกบัการกาํหนดนโยบายบญัชี ก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื
อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั
วไป 

2.  การพิจารณาความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื
อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3.  การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบริษทั และการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน เพื
อให้มั
นใจว่าแผนการตรวจสอบ
ดงักล่าวจะช่วยเพิ
มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซึ
 งรวมถึงการตรวจพบการ
ทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4.  การพิจารณาร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจาํกัดที
เกิดขึ� นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

5.  การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จาํกัดที
เกิดขึ�นจากการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงิน รวมทั�งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี  

6.  การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เพื
อวางแผนทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื
อ
ป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที
ผิดโดยพนักงาน
บริษทัหรือบุคคลภายนอก 

7.  การพิจารณาทบทวนรายการที
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่นรายการที
  
เกี
ยวโยงกนัของบริษทั 

8.  การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9.  ปฏิบติัการอื
นใดตามที
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
10.  การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี
ยวกับการปฏิบัติหน้าที
และความรับผิดชอบตามที
ได้รับ

มอบหมาย 
 

7.2   จํานวนครั2งการประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั� ง แลว้แต่สถานการณ์ 

และความจาํเป็น เพื
อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์
ตั�งไว ้
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั� ง 
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  7.3   ผู้ เข้าร่วมประชุม 
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั� ง โดยกรรมการไม่

นอ้ยกวา่กึ
 งหนึ
งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั�งคณะเขา้ร่วมประชุมจึงครบองคป์ระชุม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื
อ 

นาํเสนองาน และอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารที
เกี
ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น 
 

             7.4   การลงคะแนนเสียง 
                 มติที
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที
เขา้ร่วมประชุม โดย

กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื
องที
พิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั�น
ตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื
องนั�น และในการลงคะแนนหากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ให้ประธานในที
ประชุม
ออกเสียงเพิ
มขึ�นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี�ขาด 
 

              7.5   รายงานการประชุม 
                         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึ
งรายงานการประชุมดงักล่าว

จะต้องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นที
มีสาระสําคัญตามที
ได้รับความเห็นชอบจากที
ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทั  พร้อมทั�งแจง้เรื
องที
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจหรือให้
ติดตามผลคืบหนา้กบัเจา้หนา้ที
ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  
  
 8.  การรายงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที
และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน้าที
อื
นใดที
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาํคญัต่อคณะกรรมการ
บริษัท  ผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั
วไป เนื
 องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทาํให้คณะกรรมการบริษทัมั
นใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

8.1   การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที
ทาํเป็นประจาํ เพื
อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ
งระบุความเห็นของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบในเรื
องต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

• สรุปรายงานกิจกรรมที
ทาํระหว่างปี 

• รายงานเกี
ยวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ 
ตรวจสอบภายใน 

• รายงานอื
นใดที
เห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบ 
 

2.      รายงานสิ
งที
ตรวจพบในทนัที เพื
อคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแก้ไขไดท้นัเวลาในการ
ปฏิบติัหนา้ที
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการซึ
งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื
อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร เช่น เรื
องต่อไปนี�  



7 
 

 

• รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• ขอ้สงสยัหรือขอ้สนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ
งผดิปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญั
ในระบบการควบคุมภายใน 

• รายงานอื
นใดที
เห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบ 
 

8.2   การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
             หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ
งรับผิดชอบใน

การดาํเนินงานของบริษทัไดก้ระทาํความผิดตามที
กาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25 และ
ไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเกี
ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบื�องตน้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที
ไดรั้บแจง้ 
 

                   หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงสิ
งที
มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแล้วว่าต้องดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข เมื
อครบกาํหนดเวลาที
กาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ข
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ
 งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสิ
งที
พบ
ดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

               8.3   การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั,วไป 
                     รายงานกิจกรรมที
ทาํระหว่างปี ตามหน้าที
และความรับผิดชอบที
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัซึ
งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั รายงานดงักล่าว
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี�  

1. ความเห็นเกี
ยวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชื
อถือไดข้องกระบวนการจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูลใน
รายงานทางการเงินของบริษทั 

2. ความเห็นเกี
ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

3. ความเห็นเกี
ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

4. ความเห็นเกี
ยวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์้อกําหนดของ   
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. ความเห็นเกี
ยวกบัรายการที
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที
ตามกฎบตัร 

8. รายงานอื
นใดที
 เห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั
วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที
และความ
รับผิดชอบที
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

9.   การประเมินผล 
        คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทาํแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบหรือวิธีการอื
นที
 เหมาะสม เพื
อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ
งขึ�นและบรรลุวตัถุประสงคท์ี
กาํหนดไว ้ 


