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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) เพ่ือสง่เสริมระบบการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพ่ิมมลูค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะให้

การสนบัสนนุและปฏิบตัิหน้าท่ีในนามของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงาน

ทางการเงินท่ีเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความ

เสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ และกํากับดูแลให้มีการ

ดําเนินการตามนโยบายบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

  

2. องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้

ด้านบญัชีและการเงิน 

3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแตง่ตัง้พนกังานของบริษัท จํานวน 1 คน ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบ

วาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท  

3) กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียง

เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมาย 

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการ

ดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และดแูลการบนัทกึบญัชีให้มีความถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส 

3) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหวา่งกนั 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความเป็นอิสระเพียงพอ เพ่ือทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  รวมถึงการ

เสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระ และไมม่ีข้อจํากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) กํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน กําหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 

(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 
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5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และงบประมาณท่ีใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือมุ่งไปสู่

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ 

6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทําหน้าท่ีผู้ ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้

ตรวจสอบภายในได้ 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเร่ืองท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาจนําไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และกําหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมนิผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งท่ีกําหนด 

4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายท่ีกําหนด 

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับ

แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของกิจการ

ตามโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้ตาม

ความจําเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่

อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวนั

ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  
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4) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5) มติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียง

หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการท่ี

มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ  

6) การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ต้องจดัให้มีขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจาก

ท่ีมีการประชมุ 

2) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ได้แก่ รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบ

การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

3) จดัทํารายงานการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จํานวนครัง้ในการประชมุ 

(2) จํานวนครัง้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

(3) ผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ 

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนีทุ้กปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

 

 

 

 

 

 


