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บทนํา   
  

 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทาํขึ� นเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี�ยวกับวตัถุประสงค ์

องค์ประกอบ คุณสมบตัิ อาํนาจ หน้าที�และความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที� โดยเฉพาะในดา้น

กระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบติั

ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีประสิทธิภาพปราศจากการขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงที�เพียงพอ เพื�อประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า

เทียมกนั มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั�งกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ  

 

 ดงันั�น คณะกรรมการตรวจสอบควรศึกษาและปฏิบติัตามข้อกาํหนดในกฎบตัรฉบบันี� อย่างเคร่งครัด  เพื�อให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไว ้

 

           กฎบตัรฯ ฉบบันี�ไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้          

 

 

 

             (ดร. โชติวทิย ์ ชยวฒันางกูร) 

                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                             

             

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

1. วตัถุประสงค…์……………………………………………………………………1 
2. องคป์ระกอบ………………………………………………………………………2           
3. วาระดาํรงตาํแหน่ง…………………………………………………………...........2         
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ……………………………………………….2           
5. คุณสมบติั…………………………………………………………………….........2           
6. ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ………... 4 
7. การประชุม……………………………………………………………………….. 5 
8. การรายงาน……………………………………………………………………….. 6 
9. การประเมินผล……………………………………………………………………7   

           

 
    

 

 

                   



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                หนา้ 1/7 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ ซึ�งเป็นเครื�องมือหรือกลไกที�สาํคญั เพื�อใหม้ั�นใจว่า

บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของ

คณะกรรมการและเพิ�มความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื�อโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื�อจดัการ

ความเสี� ยงที�อาจเกิดขึ�นและเพื�อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ

ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง ซึ� งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื�อถือ การจดัตั� งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงั

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพิ�มมูลค่าให้บริษทัในดา้นต่างๆ ดงันี�  

1)   ความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที�ไดรั้บการเผยแพร่ 

2)   ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการที�เพิ�มมากขึ�น โดยคณะกรรมการจะคาํนึงถึงความรับผิดชอบ

ของตนเองต่อ 

 การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

 การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 การจดัการและการควบคุมความเสี�ยงทางธุรกิจ 

 การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 การทาํรายการระหว่างกนักบัผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

3)   แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอาํนาจที�เกี�ยวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี�  จะเอื�อโอกาสให้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ     

ในดา้นลึกและเพิ�มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอื�น ๆ 

4)   ปรับปรุงหน้าที�และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสื�อสารระหว่างคณะกรรมการ    

ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

5)   เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่ง

ตรงไปตรงมา ซึ�งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานที�สูงขึ�น 

6)   เสริมสร้างใหผู้ส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา

ในกรณีที�อาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7)   เพิ�มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึ�น 

8)   เพิ�มความแขง็แกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 

9)   เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการเกี�ยวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที�ถูกกาํหนดไว ้ 
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2.    องค์ประกอบ 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึ� งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย      

ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2)  คณะกรรมการเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

3)  เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดที�กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ 

มีผลทาํให้จาํนวนสมาชิกน้อยกว่าจาํนวนที�กาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถ้ือหุ้นจะตอ้งแต่งตั�ง

กรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที�จาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื�อใหเ้กิด

ความต่อเนื�องในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติ

เห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํให้

ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั� งต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น                   

ของบริษทัดว้ย  

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาํหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกับการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การนาํส่งเอกสาร       

การประชุมและการบนัทกึรายงานการประชุม 

2)   ในการแต่งตั�งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาจากบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ในการปฏิบติังานขา้งตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�เพื�อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

5.  คุณสมบัต ิ

1.    กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั�งจากคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไว้

ในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ดงันี�  

2.1   คุณสมบัติทั�วไป: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอสิระดังนี� 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น     

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า      

2  ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
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ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ     

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  คํ� าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี� สิน รวมถึง       

พฤติการณ์อื�นในทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนี� ที�ต้องชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง 

ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั�งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใด     

จะตํ�ากว่า ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี�ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยอนุโลม 

สาํหรับการพิจารณาภาระหนี�ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี� ที�เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงาน     

สอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับ

การแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    

2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน       

ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของ    

บริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2   คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะดงันี�  

1)   ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท     

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม    

ของบริษทั 

2)   ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

3)   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�ไดรั้บ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4)   มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่าง          

เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ โดยบริษทัต้องระบุไวใ้นแบบ    

56-1 และแบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบ 

รายนั�นต้องระบุคุณสมบติัดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที�ต้องส่งต่อ    

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

6.  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชื�อถือไดแ้ละทนัเวลา  

2)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอ

แต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน  

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรที�จาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลี�ยนแผนงานตรวจสอบใน

ส่วนที�มีนยัสาํคญั  

4)  สอบทาน ให้ บ ริษัท ปฏิ บัติตาม ก ฎห ม ายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตล าดห ลัก ทรัพ ย์ ข้อกําห น ดขอ ง                     

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพื�อประกอบความเห็นต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้  

6)  จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย       

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

7)  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

ซึ� งมีผลบงัคับใช้กับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั�งนี�  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล         

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูล      

อยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9)    ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ชดัเจนเพิ�มขึ�น ภายในขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที� 

11)  มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า

เหมาะสม โดยบริษทัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น 

12)    ดาํเนินการอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   
 

6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ในขณะ

ที�ความรับผดิชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการทั�งคณะ 

7.    การประชุม 

7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั� งมี

การกาํหนดวนั เวลา สถานที�และวาระการประชุมอย่างชดัเจน และจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื�อง

ต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย  
 

7.2   จํานวนครั�งการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีการประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ 4 ครั� ง เพื�อให้การ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ตั�งไว ้
 

7.3   องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเพื�อนาํเสนองาน และอาจ

เชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  
 

7.4   การลงคะแนนเสียง 

มติที�ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที�เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ

ตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั�น

ตอ้งไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื�องนั�น และในการลงคะแนนหากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ให้ประธาน 

ในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี�ขาด 
 

7.5  รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึ� งรายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้งนาํส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นที�มีสาระสาํคญัตามที�ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั�งแจ้งเรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือให้ติดตาม

ผลคืบหนา้กบัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.   การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที�    

อื�นใดที�ไดร้ับมอบหมายต่อคณะกรรมการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาํคญัต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้

และผูล้งทุนทั�วไป เนื�องจากรายงานดงักล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และทาํใหค้ณะกรรมการมั�นใจไดว้า่ฝ่ายจดัการไดม้ีการบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการ 

1)  รายงานกิจกรรมต่างๆ ที�ทาํเป็นประจาํ เพื�อคณะกรรมการจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปรายงานกิจกรรมที�ทาํระหว่างปี 

 รายงานเกี�ยวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 รายงานอื�นใดที�เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบ 
 

2)  รายงานสิ�งที�ตรวจพบในทนัที เพื�อคณะกรรมการจะไดห้าแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลาในการปฏิบติัหน้าที�ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี�  ซึ� งอาจมีผลกระทบ  

อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน             

ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบ     

การควบคุมภายใน 
 ข้อส งสัยว่าอาจมีก ารฝ่าฝืนก ฎห มายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหน ดของ              

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 รายงานอื�นใดที�เห็นว่าคณะกรรมการควรทราบ 
 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

ของบริษทั ได้กระทาํความผิดตามที�กําหนดในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และ     

ไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบในเบื�องต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์หรือ           

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ 
 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการถึงสิ�งที�มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงินและ    

ผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการ และผูบ้ริหารแลว้ว่าต้องดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข      

เมื�อครบกําหนดเวลาที�กาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแก้ไข

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ� งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงาน    



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สิ� งที�พบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย ์               

แห่งประเทศไทย  
 

8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไป 

รายงานกิจกรรมที�ทาํระหว่างปีตามหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ� งรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท รายงานดังกล่าว

ประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี�  

1) ความเห็นเกี�ยวกับความครบถว้น ถูกต้อง และเชื�อถือได้ของกระบวนการจดัทาํ และเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษทั 

2) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

3) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

4) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบตัิหนา้ที�ตามกฎบตัร 

8) รายงานอื�นใดที�เห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.  การประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทําแบบประเมินตนเอง             

ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื�นที� เหมาะสม เพื�อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�นและบรรลุวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไว ้


