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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ        

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที�มีความเป็นอิสระทํา
หน้าที�ช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบตัิงาน และเพื�อให้กิจการมีระบบกํากบัดแูลที�ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบ  จดัตั �งขึ �นเพื�อมุ่งหวงัถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและการเพิ�ม
มลูคา่ให้องค์กรและในการปฏิบตัิหน้าที�คณะกรรมการตรวจสอบ  จะต้องดํารงไว้ซึ�งความสมัพนัธ์ในการทํางาน
กบัคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  รวมทั �งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  และเพื�อให้
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจําเป็นต้องพฒันาและดํารงไว้ซึ�งความ
ชํานาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที�ความรับผิดชอบ รวมทั �งเข้าใจในธุรกิจและความ
เสยีหายของบริษัท 

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั �งนี �
คณะกรรมการตรวจสอบชดุดงักลา่ว  ต้องมีอยา่งน้อย 3 ทา่น  

2.2 กรรมการอิสระที�ได้รับแตง่ตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีคณุสมบตัิตามที�ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด  โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี  
และ/หรือการเงิน  

2.3 วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระใน
การดํารงตําแหน่ง < ปี ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการที�
ได้รับการแตง่ตั �งแทนคงอยูใ่นตําแหนง่เทา่วาระที�เหลอืของกรรมการที�ลาออก 

2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  กําหนดให้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททําหน้าที�
ดงักล่าว เพื�อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับการนัดหมายการประชุม 
จดัเตรียมวาระการประชมุ  นําสง่เอกสารการประชมุและบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  มีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

3.1 มีอํานาจในการแตง่ตั �งถอดถอนผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน  
 

3.2 อนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายในและเข้าถึงข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร  
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4. หน้าที%และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  

Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั �ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
อื�นที�ใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.4 สอบทานรายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน  

4.5 สอบทานและให้ความเห็นเกี�ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั�น ในเรื�องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคล้อง
กบันโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นของบริษัทฯ  รวมทั �งมีกระบวนการนํามาตรการไปสูก่ารปฏิบตัิจริง ที�
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4.6 สอบทานการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 
4.7 พิจารณา คดัเลอืกเสนอแตง่ตั �ง เลกิจ้างบคุคลซึ�งมคีวามเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบ

จากสํานัก ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีรวมทั �งเข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ S ครั �ง 

4.8 จดัทํารายงานกํากบัการดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจําปีบริษัทซึ�ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.9  ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
4.10   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็นและเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ S ครั �ง 
4.11  สอบทานรายงานที�เกี�ยวข้องการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1  ระเบียบวาระการประชุม 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  จดัทําหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยการประชุม
แตล่ะครั �งมีการกําหนดวนั  เวลา  สถานที� และวาระการประชมุอยา่งชดัเจน และจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร  เพื�อให้มีเวลาในการ
พิจารณาเรื�องตา่ง ๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม  และทั �งนี �ได้กําหนดเรื�องต่าง ๆ  ที�อยู่ในหน้าที�
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี � 
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5.1.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง  หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทาง
บญัชี  การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป  การดํารงอยูข่องกิจการ  การเปลี�ยนแปลง
นโยบายบญัชีที�สําคญั  รวมถึงเหตผุลของฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการกําหนดนโยบายบญัชีก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื�อเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไป  

5.1.2 การพิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
5.1.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัท  ขั �นตอนการ

ประสานงานของแผนการตรวจสอบที�เกี�ยวข้องตา่ง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบญัชีฯ เพื�อให้มั�นใจวา่แผนการตรวจสอบดงักลา่วชว่ยให้ตรวจพบการทจุริตหรือ
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ของระบบการควบคมุภายใน  

5.1.4 การพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจํากดัที�เกิดขึ �นในระหว่างการตรวจสอบ  และ
ทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

5.1.5 การพิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหาหรือข้อจํากดัที�เกิดขึ �นจากการตรวจสอบงบการเงิน  
5.1.6 การพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี  เพื�อวางแผนทบทวนวิธีการและการควบคมุ

การประมวลข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื�อ ป้องกนัการทจุริต
หรือการใช้ระบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางที�ผิดโดยพนกังานบริษัทหรือบคุคลภายนอก 

5.1.7 การพิจารณาทบทวนรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น  รายการที� เกี�ยวโยง
กนัของบริษัท  เป็นต้น 

5.1.8 การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี�ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ได้รับมอบหมาย 

5.2  จาํนวนครั-งและองค์ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครั �ง  แล้วแตส่ถานการณ์ และความจําเป็น  โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครั �งเกินกึ�งหนึ�ง ของกรรมการตรวจสอบจึงถือวา่ครบองค์ประชมุ 

5.3  ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการกําหนดผู้ เข้าร่วมประชุมโดยการออกหนงัสือเชิญที�ได้รับหนงัสือ
เชิญเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารระดับสงูผู้ ที�
เกี�ยวข้องหรือรับผิดชอบตามระเบียบวาระและที�ปรึกษากฎหมายภายในหรือภายนอกบริษัท กรณีที�ผู้ อื�นขอเข้าร่วม
ประชมุต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเหตผุลและความเหมาะสม ถ้าไมอ่นญุาต ผู้ ที�ไมไ่ด้รับเชิญจะเข้าร่วม
ประชมุไมไ่ด้ 
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5.4 รายงานการประชุม 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ  ซึ�งรายงานการประชมุดงักลา่วต้องนําสง่
คณะกรรมการตรวจสอบรับรองกอ่นนําสง่คณะกรรมการบริษัท  พร้อมทั �งนําสง่ตอ่ผู้สอบบญัชีเพื�อยนืยนัข้อมลู  และ
บอกกลา่วเรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบให้ความใสใ่จหรือควรได้รับการใสใ่จเป็นพิเศษ 

6. การรายงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัทํารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงถึงความรับผิดชอบในกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือหน้าที�อื�นใดที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไป  เนื�องจากรายงานดงักลา่วเป็นการ
แสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และทําให้คณะกรรมการบริษัท มั�นใจ
ได้วา่ฝ่ายจดัการได้มีการบริหารงานอยา่งระมดัระวงัและคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อให้เกิดความแนใ่จวา่การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์  จึง
กําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการไว้ปีละ 1 ครั �ง 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนี �ได้รับอนุมตัิโดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที�  2/2560  
เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2560 และให้มีผลบงัคบัใช้ตั �งแตว่นัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป 

 

                                                   

 

 

 

    

 

 

  

( รศ.ดร.เอกจิตต์  จงึเจริญ ) ( นายบญุชยั  สวุรรณวฒุวิฒัน์ ) ( ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจินดา ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 
 
 
 
 

 


