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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) เพื่อสง่เสริมระบบการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและเพิ่มมลูค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะให้
การสนบัสนนุและปฏิบตัิหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ และก ากับดูแลให้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
  

2. องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้

ด้านบญัชีและการเงิน 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแตง่ตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  

3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียง

เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญช ี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมาย 
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า รายการ
ดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และดแูลการบนัทกึบญัชีให้มีความถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส 

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 
• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
4) พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลทีม่ีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  รวมถึงการ

เสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
6) สง่เสริมความเป็นอิสระ และไมม่ีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 
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5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ 

6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้

ตรวจสอบภายในได้ 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเร่ืองที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และก าหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 

2) ให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับ
แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของกิจการ

ตามโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 
 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตาม
ความจ าเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่
อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวนั

ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  
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4) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
5) มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียง

หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่
มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ  

6) การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ต้องจดัให้มีขึน้อย่างสม ่าเสมอ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจาก
ที่มีการประชมุ 

2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
ได้แก่ รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

3) จดัท ารายงานการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนีทุ้กปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
 

 
 
 
 
 


