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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่า เพื่อใหบ้ริษัทปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อใหส้อดคล้องกับ ขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ท่ีประชุมจึงได้มีมติใหย้กเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับลงวันท่ี           

16 ธนัวาคม 2554 และใหใ้ชก้ฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมีขอ้ความรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ

กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งมีความรู ้และประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือ

การเงินอย่างเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีเลขานุการ 1 คน แต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  

2.1 สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาความคดัเลือกเสนอว่าจา้งผูต้รวจสอบภายใน      

2.3 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชี

และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.5 พิจารณา คดัเลือก และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

2.6 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัท 

2.7 รายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง 

2.8 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ      
แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2.10 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมส่ิีงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

2.11 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรบัผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักชา้และ ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ส านักงานและผูส้อบบัญชีทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้ับ

แจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณอ์นัควรสงสยัท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณ์

น้ัน ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

3. อ านาจหนา้ที ่

3.1 สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค าถาม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 สามารถขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษัท หรืออาจจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกได ้หาก

มีความจ าเป็น 

4. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

 ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

 ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ท่ีออกตามวาระ  

ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมี

จ านวนครบตามท่ีก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

  

กฎบตัรน้ีใหม้ีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

(ฉบบัปรบัปรุง วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562) 

   


