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บทนํา
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั.งขึ.นตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เพื3อกํากับดูแลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื3 อมัน3 แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน รวมถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยรวม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี.
1. กฎบัตรฉบับนี. จัดทําขึ.นเพื3อให้การปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกํากับ

ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที3ดี เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที3ตามที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. เพื3อสร้างความเข้าใจให้กบั ผูท้ ี3เกี3ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ (องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั.ง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้น
จากตํา แหน่ ง ) หน้า ที3 และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุ ม และการรายงาน
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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หลักเกณฑ์ ในการจัดทํากฎบัตร
หลักเกณฑ์ในการจัดทํากฎบัตร มีดงั นี.
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ฉบับนี. จัดทําขึ.นโดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทําคือ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ บตั ิที3ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที3ตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยกําหนด
2. การแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเปลี3ยนแปลงกฎบัตรนี. ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั.ง
3. ให้ มี ก ารทบทวนกฎบัต รนี. เป็ นประจํา ทุ ก ปี หรื อเมื3 อ มี ก ารเปลี3 ย นแปลงข้อ กํา หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที3เกี3ยวข้อง
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โครงสร้ างคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี.

1. องค์ ประกอบของกรรมการตรวจสอบ
1.1 องค์ประกอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที3 เป็ น
กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทําหน้าที3เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
และให้ผบู ้ ริ หารจากสํานักตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 คุ ณ สมบัติ กรรมการตรวจสอบ ต้อ งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท โดยจะต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามที3คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้หรื อประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อการเงิน

2. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี.
2.1 ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุ น้ ที3มีสิทธิ ออกเสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั.งนี. ให้นบั รวมการถือ
หุ น้ ของผูท้ ี3เกี3ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั.น ๆ ด้วย
2.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที3มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที3ปรึ กษาที3ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.3 ไม่ เป็ นบุ ค คลที3 มี ค วามสัมพันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตาม
กฎหมายในลักษณะที3เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี3นอ้ ง และบุตร รวมทั.งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที3จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
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2.4 ไม่ มี หรื อเคยมี ค วามสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จ กับ บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ ในลักษณะที3 อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิ สระของกรรมการตรวจสอบ รวมทั.งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที3 มีนัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี3มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที3 มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ3 งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ3 งรวมถึงการให้บริ การเป็ น
ที3 ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที3 ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ3 งได้รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษ ัท ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที3มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั.นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.7 ไม่ เป็ นกรรมการที3 ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั.ง ขึ. น เพื3 อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ3 งเป็ นผูท้ ี3เกี3ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
2.8 ไม่ประกอบกิจการที3มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที3มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที3 มี นัย ในห้า งหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที3 มีส่ วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที3ปรึ กษาที3ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที3มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั อื3น ซึ3 งประกอบกิจการที3มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที3 มีนยั
กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
2.9 ไม่มีลกั ษณะอื3นใดที3ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี3ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.10 ได้รับการแต่งตั.งจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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2.11 ไม่เป็ นกรรมการที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลํา ดับ
เดียวกันเฉพาะที3เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2.12 มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที3จะสามารถทําหน้าที3ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั.งนี. ต้องมี กรรมการตรวจสอบอย่า งน้อย 1 คน ที3 มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที3 จะ
สามารถทําหน้าที3ในการสอบทานความน่าเชื3อถือของงบการเงินได้
2.13 มีคุณสมบัติอื3น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมายหรื อข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการ

3. การแต่ งตั*งคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูค้ ดั เลื อกกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3.3 เมื3อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรื อมีเหตุใดที3กรรมการ
ตรวจสอบ ไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระ ซึ3 งมีผลให้จาํ นวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจํานวนที3กาํ หนด คือ
3 คน คณะกรรมการบริ ษ ทั ควรแต่ ง ตั.ง กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ค รบภายใน 3 เดื อน นับ แต่ วนั ที3
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื3อให้เกิ ดความต่อเนื3 องในการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอดคล้องกับเกณฑ์การดํารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบี ยนตามที3 ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
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4. วาระการดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามวาระกรรมการบริ ษทั
4.2 เมื3อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั.งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุ ดใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดเดิ มปฏิ บตั ิหน้าที3ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะ
ได้แต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดเดิมที3หมดวาระลง การแต่งตั.ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ ต้องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการชุ ดเดิ ม
ทั.งนี. กรรมการตรวจสอบซึ3 งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั.งต่อไปได้อีกวาระหนึ3 ง ตามที3
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
4.3 ในกรณี ที3กรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุ อื3น มิใช่ ถึงคราวออกตาม
วาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั.งบุคคลที3มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหน่ งที3ว่างลงในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป บุคคลซึ3 ง
เข้า เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนดัง กล่ า ว จะอยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ า วาระที3 เ หลื อ อยู่ข องกรรมการ
ตรวจสอบที3ตนแทน

5. การพ้นจากตําแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง เมื3อ
1) ครบกําหนดตามวาระ
2) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3) ลาออก
4) ถึงแก่กรรม
5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ
6) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที3สุดหรื อคําสั3งที3ชอบด้วยกฎหมายให้
จําคุ ก เว้น แต่ในความผิดที3 กระทําด้วยความประมาท หรื อความผิด
ลหุ โทษ
7) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
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5.2 กรรมการตรวจสอบที3ประสงค์จะลาออกก่อนครบการดํารงตําแหน่ง ควรแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าพอสมควร เช่ น อย่างน้อย 1 เดื อน พร้ อมระบุเหตุผล เพื3อที3คณะกรรมการ
บริ ษทั จะได้พิจารณาแต่งตั.งกรรมการอื3นที3มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที3ลาออก ทั.งนี. บริ ษทั ฯ ต้อง
แจ้งการลาออก พร้อมส่ งสําเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทราบด้วย ส่ วนกรรมการ
ตรวจสอบผูท้ ี3ลาออกอาจชี. แจงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทราบด้วยอีกทางหนึ3ง
ก็ได้
5.3 ในกรณี ที3กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอน ก่ อนครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
บริ ษทั ฯ ต้องแจ้งการถูกถอดถอน พร้ อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทราบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที3ถูกถอดถอนนั.น มีสิทธิ ช. ี แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทราบด้วย
ก็ได้

หน้ าทีแ/ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มี ข อบเขต หน้ า ที3 และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี.
1. สอบทานให้บ ริ ษทั ฯ มี การรายงานทางการเงิ นถู ก ต้องตามที3 ควร ตามหลักการบัญชี
ที3รับรองโดยทัว3 ไป และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมิ น ความเสี3 ย งที3 เ หมาะสม
มี ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิ สระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบร่ วมกับกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั.ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน หรื อหัวหน้าหน่ วยงานอื3นใดที3รับผิดชอบเกี3 ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท ฯ ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที3เกี3ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั.ง บุคคลซึ3 งมีความเป็ นอิสระ เพื3อทําหน้าที3เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั.งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วย
อย่า งน้อยปี ละ 1 ครั. ง และผูส้ อบบัญชี จะพ้นจากการทํา หน้า ที3 ข องบริ ษ ทั ฯ ในกรณี
ดังต่อไปนี.
(1) ผูส้ อบบัญชี ฝ่ าฝื น และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที3ได้มีการแก้ไขเพิ3มเติม)
(2) ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(3) ผูส้ อบบัญชีประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
จรรยาบรรณ สําหรับผูส้ อบบัญชีในสาระสําคัญ และได้รับโทษการพักใช้
ใบอนุญาต หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดว่า เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมอันนํามาซึ3 ง
ความเสื3 อมเสี ยเกียรติศกั ดิbแห่งวิชาชีพบัญชี
5. พิ จ ารณารายการที3 เ กี3 ย วโยงกัน หรื อ รายการที3 อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั.ง นี.
เพื3อให้มน3ั ใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจํา ปี ของ
บริ ษ ทั ฯ ซึ3 ง รายงานดัง กล่ า วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี.
(1) ความเห็นเกี3ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื3อถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ
(2) ความเห็นเกี3ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(3) ความเห็นเกี3ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที3เกี3ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
(4) ความเห็นเกี3ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี3ยวกับรายการที3อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที3คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที3ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) รายการอื3นที3เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว3 ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
หน้าที3 และความรับผิดชอบที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. สอบทานและให้ความเห็ นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิ บตั ิงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน ในการปฏิ บ ัติ ง านตามขอบเขตอํา นาจหน้า ที3 ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอาํ นาจเชิ ญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที3เกี3ยวข้องมา
ให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที3เห็นว่าเกี3ยวข้องจําเป็ น
8. ในการปฏิ บตั ิหน้าที3ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ
หรื อการกระทํา ดัง ต่ อไปนี. ซึ3 งอาจมี ผลกระทบอย่า งมี นัยสําคัญต่ อฐานะการเงิ นและ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื3อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที3คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที3อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีส3ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที3สาํ คัญในระบบควบคุม
ภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที3เกี3ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที3
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ3 งอาจรายงานว่า
มี ร ายการหรื อ การกระทํา นั.น ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที3ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
นโยบายบริ หารความเสี3 ยง ด้านการทุจริ ตและระบบที3ใช้ในการจัดการความเสี3 ยง โดยมี
หน้าที3หลักในการบริ หารความเสี3 ยงองค์กรดังต่อไปนี.
(1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื3อให้ครอบคลุม
ถึงการสอบทานการควมคุมภายในของการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน3 และนโยบายต่างๆ ที3เกี3ยวข้อง ตลอดจน ความเสี3 ยง จาก
การทําทุจริ ตในกระบวนการดําเนินงานอื3นๆ
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(2) รับทราบรายงานเกี3ยวกับการทุจริ ต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลา
ทัว3 ไปเพื3อให้ขอ้ มูลรายละเอียดของ การบริ หารความเสี3 ยงด้านการทุจริ ต
รายงานเรื3 องการทุจริ ตตามรอบระยะเวลาทัว3 ไป รายงานด่วนเรื3 องการทุจริ ต
ร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น
(3) ปรึ กษาหารื อกับผูส้ อบบัญชีในกรณี ที3บริ ษทั ประสบเหตุการณ์ทุจริ ตที3มี
นัยสําคัญ
10. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ งกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ และนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื3อพิจารณาอนุมตั ิ
11.ปฏิ บ ั ติ ก ารอื3 น ใดตามที3 ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วาระการประชุ ม
(1) ในการประชุ ม แต่ ล ะครั. ง จะมี ก ารกํา หนดวาระการประชุ ม ไว้
ล่ วงหน้า อย่า งชัด เจน และนํา ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม พร้ อมเอกสาร
ประกอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม เป็ นการ
ล่ วงหน้า ไม่ น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนการประชุ ม เพื3 อให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมี เ วลาในการพิ จ ารณาเรื3 องต่ า งๆ หรื อเรี ยกขอข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาเพิ3มเติม
(2) การประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรมี การพิจารณาใน
เรื3 อ งต่ า งๆ ตามที3 ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ทั.ง นี.
ประเด็นต่างๆ ที3พิจารณาควรครอบคลุ มขอบเขตความรับผิดชอบตาม
กฎบัตร โดยอย่างน้อยควร มีการประชุมเพื3อพิจารณาเรื3 องต่อไปนี.
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(2.1) การพิจารณางบการเงิ นและรายงานทางการเงิ นที3เกี3ยวข้อง
หลัก การบัญชี และวิธีป ฏิ บตั ิ ท างบัญชี การปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานการ
บัญชี การดํารงอยู่ของกิ จการ การเปลี3 ยนแปลงนโยบายบัญชี ที3สําคัญ
รวมถึ ง เหตุ ผ ลของฝ่ ายจัด การเกี3 ย วกับ การกํา หนดนโยบายบัญ ชี
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื3อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน
ทัว3 ไป นอกจากนี. คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี ถึ ง ปั ญหา หรื อข้อจํา กัดที3 เกิ ดขึ. นจากการตรวจสอบงบการเงิ น
เพื3อพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
(2.2) พิ จ ารณาความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ การ
บริ หารความเสี3 ยง (Risk Management)
(2.3) พิจารณาทบทวนรายการที3อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์
(2.4) พิ จารณาการปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย
หรื อกฎหมายที3เกี3ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จรรยาบรรณธุ รกิจ และ
จริ ยธรรม
(2.5) งานอื3นที3คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2. จํานวนครั*งการประชุ ม
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมี การประชุ มปกติ ร่วมกันอย่า งน้อย
ปี ละ 4 ครั.ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทํารายงานทางการเงิน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุ มเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั.ง
โดยอาจจัดเป็ นการประชุ มพิเศษเพิ3มจากการประชุ มปกติ หรื อจัดการ
ประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมเป็ นวาระหนึ3 งของ
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การประชุ มปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ3 งมีวาระอื3นๆ อยูด่ ว้ ย
ก็ได้
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นพิ เศษได้ หากมี ก ารร้ องขอจากกรรมการตรวจสอบ
ผู ้ต รวจสอบภายใน ผู ้ส อบบัญ ชี หรื อประธานกรรมการบริ ษัท
เพื3อพิจารณาประเด็นปั ญหาที3จาํ เป็ นต้องหารื อร่ วมกัน
3. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม องค์ ประชุ ม และการลงคะแนนเสี ยง
(1) การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ3 งหนึ3 งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั.งหมด จึ งจะ
เป็ นองค์ประชุ ม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานใน
การประชุ ม สําหรั บการออกเสี ย งในการประชุ มก็ อาจใช้หลัก การ
เดี ยวกันกับการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คื อ ถื อว่ากรรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน มี 1 เสี ยง โดยหากกรรมการตรวจสอบท่ า นใด
มี ส่ วนได้เสี ย ในเรื3 องที3 พิ จารณา กรรมการตรวจสอบท่ า นนั.นต้อง
ไม่ ร่ ว มพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในเรื3 อ งนั.น และในการลงคะแนน
หากปรากฏว่ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในที3 ประชุ มออก
เสี ยงเพิ3มขึ.นอีก 1 เสี ยง เป็ นเสี ยงชี.ขาด ทั.งนี. เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิ ญ กรรมการ หรื อ ผู ้บ ริ ห ารของ
บริ ษทั ฯ หรื อผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุ มในเรื3 องบางเรื3 องที3เกี3ยวข้อง
ได้ เช่ น การประเมิ นความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
แผนการตรวจสอบ เป็ นต้น
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิ ญผูเ้ ชี3 ยวชาญ หรื อนักกฎหมายจาก
ภายนอกเข้าร่ วมประชุ มตามความจําเป็ นและเหมาะสม เพื3อหารื อ
ประเด็ นปั ญหาทางกฎหมาย ซึ3 ง มี หรื ออาจมี ผ ลกระทบสํา คัญต่ อ
งบการเงิน หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีสาระสําคัญ
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(4) เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้า ประชุ ม ด้ว ยทุ ก ครั. ง
เนื3 องจากต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยม และนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุ มในเรื3 องที3คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นว่า มี ความละเอี ยดอ่อน และประสงค์จะให้เป็ นการ
พิจารณาร่ วมกันเฉพาะผูท้ ี3เป็ นกรรมการตรวจสอบเท่านั.น
4. รายงานการประชุ ม
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูท้ ี3ได้รับมอบหมาย เป็ นผูบ้ นั ทึก
รายงานการประชุม

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
(1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ที3ทาํ อย่างเป็ นประจํา เพื3อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ3 งระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื3 องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
(1.2) สรุ ปรายงานกิจกรรมที3ทาํ ระหว่างปี
(1.3) รายงานเกี3ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี3 ยง
(1.4) รายงานอื3นใดที3เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
(2) รายงานสิ3 งที3ตรวจพบในทันที เพื3อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
(3) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) การทุจริ ตหรื อมีส3ิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที3สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(5) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที3เกี3ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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2. การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว/ ไป
รายละเอี ยดเช่ นเดี ยวกันกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที3 เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ทั.งนี. รู ปแบบการรายงานผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบที3จะจัดทํารายงาน
3. รายงานต่ อหน่ วยงานราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ3 งที3มีผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เมื3อครบกําหนดเวลาที3กาํ หนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่า มี ก ารเพิ ก เฉยต่ อการดํา เนิ นการแก้ไ ขดัง กล่ าว โดยไม่ มี เหตุ ผ ลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ3ง อาจรายงานสิ3 งที3พบดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยการประเมิ นตนเองและ
รายงานผลการประเมิ นพร้ อมทั.ง ปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ ง านที3 อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั.งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี. ได้รับอนุ มตั ิโดยมติที3ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั.งที3 4/2560 เมื3อวันที3 29 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ต. งั แต่วนั ที3 29 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป
และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม ที3มีผลบังคับใช้ต. งั แต่วนั ที3 25 พฤษภาคม 2558

……………………………..

( นายคีรี กาญจนพาสน์ )
ประธานกรรมการบริ ษทั
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