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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ไดต้ระหนักถึงความส าคัญการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้
แต่งตัง้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee : AC)  ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็น
กลไกหลกัในการสนบัสนุนใหบ้ริษัทมีการก ากับดแูลกิจการและการจดัการที่ดีในองคก์ร เสริมสรา้งใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน และท าใหก้ารด าเนินงานภายในบริษัทบรรลผุลตามที่ก าหนดไว ้พรอ้มทัง้เสริมสรา้งคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และติดตามดูแลใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหก้ าหนด “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ” ขึน้ โดยก าหนดวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ และคุณสมบตัิ 
วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ การประชมุ การรายงาน การทบทวน และการปรบัปรุงกฎบตัร 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการด าเนินการ และเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่องคก์ร 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะใหก้ารสนบัสนนุ และปฏิบตัิหนา้ที่ในนามของคณะกรรมการบรษิัท เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น และ
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น สอบทาน และประเมินระบบการควบคมุภายใน 
ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายใน ใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
ธุรกิจ กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ใหม้ีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence: HRDD) ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทฯ และ
ก ากบัดแูลใหม้ีการด าเนินการตามนโยบายบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

 
2. องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมีความรู ้

ดา้นบญัชีและการเงิน 
3) คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระ 

อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทอีกได ้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้พรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท  

3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญช ี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ ใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น เชื่อถือได ้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมาย 
และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หม้ีความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่า รายการ
ดงักล่าวสมเหตผุลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และดแูลการบนัทึกบญัชีใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น และโปรง่ใส 

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ และใหค้วามเห็นในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ และระบบบรหิารความเส่ียง 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท ารายการระหว่างกนั 
• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  รวมถึงการ

เสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชีได ้

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  
6) ส่งเสรมิความเป็นอิสระ และไม่มีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 
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ด้านการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ที่
เพียงพอ รวมถึงระบบการควบคุมความปลอดภยัของขอ้มลูจากภยัคุกคามภายนอก ระบบควบคุมการเขา้ถึงสิทธิ
การใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ที่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน 
ISO27001 

2) ก ากบัดแูลนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชนั (Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(The Personal Data Protection Act B.E.2562 : PDPA) ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  (Human Rights Due Diligence: HRDD) ก าหนด
แนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรดักุม 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพคลอบคลุมทุกดา้น 

3) ก ากับดูแลนโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญา เพื่อปกป้องและรกัษาทรพัยสิ์นของบริษัท ส่ือสารใหพ้นกังานทั่วองคก์ร 
ไดร้บัทราบและตระหนักถึง และไม่สนับสนุนการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น  ก าหนดแนวทางของ
ระบบตรวจสอบภายใน ใหป้กป้องดแูลทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทไม่ใหเ้สียหายและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

4) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา  
ใหค้วามเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขต และแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร  
(Independent Quality Assessment Review) อย่างนอ้ยในทกุ 5 ปี 

6) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใชใ้นกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ  
มุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ 

7) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท าหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกยา้ย เลิกจา้งผู ้
ตรวจสอบภายใน 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาเรื่องที่มีความเส่ียงสูงที่อาจน าไปสู่เรื่องทุจริตคอรร์ัปชัน ความเส่ียงจากการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จนเป็นเหตุใหม้ีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ขอ้มูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่
สาธารณะ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน การก าหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อใหเ้กิดการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนตลอดห่วงโซ่คณุค่า 

2) ใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
บรษิัท 

3) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารความเส่ียง ตามนโยบายบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด 
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 
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ด้านอื่นๆ 

1) ทบทวนและแกไ้ขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้ันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรบั
แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอรร์ัปชัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรั่วไหลที่
ก่อใหเ้กิดความเสียหาย รวมถึงการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

4) สอบทานความถกูตอ้งของแบบประเมินตนเองและเอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของกิจการ

ตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

5) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารเก่ียวกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนษุยชนสากล 

6) สอบทานเพื่อการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งตามนโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญา และเพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการละเมิดทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาของบคุคลอื่น เช่น การลงโปรแกรม Software ท่ีมีลิขสิทธ์ิต่างๆ การบนัทึกรูปภาพจากส่ือออนไลน ์เป็นตน้  

7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหเ้ป็นคราวๆ ไป 

 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดต้าม
ความจ าเป็น  

2) ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่
อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้ก่อนวัน

ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเรง่ด่วน จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ได ้ 

4) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการรว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
5) มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะถือเสียงขา้งมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียง

หนึ่งเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่
มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาหรือลงมติ  

6) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ตอ้งจดัใหม้ีขึน้อย่างสม ่าเสมอ 
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัทหลงัจาก
ที่มีการประชมุ 

2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯ ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  

3) จดัท ารายงานการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนีทุ้กปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

 
8.   การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

     คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบรษิัท เป็นประจ าทกุปีอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 

 
 

 
 
 
 


