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บทนํา   

  

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทําขึนเพือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเขา้ใจเกียวกับวตัถุประสงค ์

องค์ประกอบ คุณสมบตัิ อาํนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที โดยเฉพาะในด้าน

กระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสียง และการปฏิบติั

ตามกฎหมายทีเกียวขอ้งของบริษทั เพือให้มนัใจวา่บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีมีประสิทธิภาพปราศจากการขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงทีเพียงพอ เพอืประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า

เทียมกนั มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงักฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ  

 

 ดงันัน คณะกรรมการตรวจสอบควรศึกษาและปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในกฎบัตรฉบับนีอย่างเคร่งครัด  เพือให้การ

ปฏิบตัิงานเป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้

 

           กฎบตัรฯ ฉบบันีไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้          

 

 

 

             (ดร. โชติวทิย ์ ชยวฒันางกรู) 

                               ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยของคณะกรรมการ ซึงเป็นเครืองมือหรือกลไกทีสาํคญั เพือให้มนัใจวา่

บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของ

คณะกรรมการและเพิมความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และสามารถแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพือจดัการ

ความเสียงทีอาจเกิดขึนและเพือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ

ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง ซึงจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชือถือ การจัดตงัคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงั

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพมิมูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่างๆ ดงันี 

1)   ความเชือมนัและความน่าเชือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินทีไดรั้บการเผยแพร่ 

2)   ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการทีเพิมมากขึน โดยคณะกรรมการจะคาํนึงถึงความรับผิดชอบ

ของตนเองต่อ 

 การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

 การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 การจดัการและการควบคุมความเสียงทางธุรกิจ 

 การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 การทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้เกียวขอ้ง 

3)   แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดนอ้ยลง โดยมอบหมายอาํนาจทีเกียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี จะเอือโอกาสให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ     

ในดา้นลึกและเพมิประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอนื ๆ 

4)   ปรับปรุงหนา้ทีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการสือสารระหวา่งคณะกรรมการ    

ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

5)   เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่ง

ตรงไปตรงมา ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทีสูงขึน 

6)   เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา

ในกรณีทีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7)   เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึน 

8)   เพิมความแข็งแกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 

9)   เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการเกียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกาํหนดไว ้ 
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2.    องค์ประกอบ 

1)  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย      

ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2)  คณะกรรมการเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

3)  เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ 

มีผลทาํให้จาํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่จาํนวนทีกาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตงั

กรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัทีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพอืใหเ้กิด

ความต่อเนืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการดาํรงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่การดาํรงตาํแหน่งเกินวาระทีกาํหนดมิไดท้าํให้

ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทังต้องได้รับการอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู ้ถือหุ้น                   

ของบริษทัดว้ย  

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาํหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกียวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสาร       

การประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2)   ในการแต่งตงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

ในการปฏิบติังานขา้งตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ทีเพือช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

5.  คุณสมบัต ิ

1.    กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนดไว้

ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดงันี 

2.1   คุณสมบัติทวัไป: กรรมการตรวจสอบต้องมคุีณสมบัติเป็นกรรมการอสิระดงัน ี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย  บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทงันี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้น     

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า      

2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
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ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ     

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึง       

พฤติการณ์อืนในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง 

ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใด     

จะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนั

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม 

สาํหรับการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงาน     

สอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม           

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    

2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผูถื้อหุ้นซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน       

ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ    

บริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                หนา้ 4/7 

 

2.2   คุณสมบตัเิฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะดงันี 

1)   ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท     

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม    

ของบริษทั 

2)   ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

3)   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีไดรั้บ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4)   มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่าง          

เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นรายงาน

ประจาํปีวา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบ รายนนัตอ้ง

ระบุคุณสมบัติดังกล่าวไวใ้นหนังสือรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบทีต้องส่งต่อ    ตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

6.  ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1)    สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัใหถู้กตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชือถือไดแ้ละทนัเวลา  

2)   สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอ

แต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการ

ตรวจสอบภายใน  

3)    พิจารณาและให้ความเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบใน

ส่วนทีมีนยัสาํคญั  

4)  สอบ ท าน ให้ บ ริษัท ป ฏิ บั ติตามกฎ ห ม ายว่าด้วยห ลักท รัพ ย์แ ละตลาดห ลักท รัพ ย์ ข ้อกําห น ดข อง                     

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5)  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเลิกจา้งผูส้อบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ เพอืประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถื้อหุน้  

6)  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย       

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

7)  พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. รวมทงักฎหมายทีเกียวขอ้ง

ซึงมีผลบังคบัใช้กับบริษทั และ/หรือธุรกิจของบริษัท ทังนี เพือให้มนัใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล         

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูล      

อยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9)    ทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือให้ไดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายในขอบเขตอาํนาจ

หนา้ที 

11)  มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่

เหมาะสม โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

12)    ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ   
 

6.2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ในขณะ

ทีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการทงัคณะ 

7.    การประชุม 

7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครังมี

การกาํหนดวนั เวลา สถานทีและวาระการประชุมอยา่งชดัเจน และจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพือให้มีเวลาในการพิจารณาเรือง

ต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพมิเติม เพอืพิจารณาเรืองต่างๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย  
 

7.2   จํานวนครังการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจาํเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง เพือให้การ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้
 

7.3   องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงจึงจะครบเป็น

องค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเพือนาํเสนองาน และอาจ

เชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารทีเกียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  
 

7.4   การลงคะแนนเสียง 

มติทีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ

ตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนนั

ตอ้งไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรืองนนั และในการลงคะแนนหากปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ให้ประธาน 

ในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงชีขาด 
 

7.5  รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึงรายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้งนาํส่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นทีมีสาระสาํคญัตามทีไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการ พร้อมทังแจง้เรืองทีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสนใจหรือให้ติดตาม

ผลคืบหนา้กบัเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน)                                                                                หนา้ 6/7 

 

8.   การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที    

อืนใดทีไดรั้บมอบหมายต่อคณะกรรมการ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาํคญัต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้น

และผูล้งทุนทัวไป เนืองจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และทาํใหค้ณะกรรมการมนัใจไดว้า่ฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการ 

1)  รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีทาํเป็นประจาํ เพอืคณะกรรมการจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรืองต่างๆ 

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปรายงานกิจกรรมทีทาํระหวา่งปี 

 รายงานเกียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการควรทราบ 
 

2)  รายงานสิงทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้ันเวลาในการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบ  

อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน             

ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพอืดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบ     

การควบคุมภายใน 
 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎห มายว่าด้วยห ลักท รัพ ย์และตลาดห ลักท รัพ ย์ ข้อกําห นดของ              

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการควรทราบ 
 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึงรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

ของบริษทั ไดก้ระทาํความผิดตามทีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และ     

ไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบในเบืองต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ           

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ 
 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและ    

ผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข      

เมือครบกาํหนดเวลาทีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแก้ไข

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงาน    



   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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สิงทีพบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย ์               

แห่งประเทศไทย  
 

8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไป 

รายงานกิจกรรมทีทาํระหว่างปีตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึงรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท รายงานดังกล่าว

ประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี 

1) ความเห็นเกียวกับความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชือถือได้ของกระบวนการจัดทาํ และเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษทั 

2) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

3) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

4) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร 

8) รายงานอืนใดทีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการ 

9.  การประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทําแบบประเมินตนเอง             

ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยงิขึนและบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้


