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1.   วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษทัฯ  ซึ) งเป็นเครื)องมือหรือ

กลไกที)สําคัญ เพื)อให้มั)นใจว่าบริษทัฯ มีระบบการกาํกับดูแลกิจการที)ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ) ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ และเพิ)มความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไป ตรงมาต่อรายงานทางการเงิน   และระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนเอื?อโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื)อจดัการความ
เสี)ยงที)อาจเกิดขึ?นและเพื)อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
และขอ้กาํหนดที)เกี)ยวขอ้ง ซึ) งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื)อถือ การจดัตั?งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งหวงัเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพิ)มมูลค่าใหบ้ริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี?  

1. ความเชื)อมั)นและความน่าเชื)อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที)ได้รับการ
เผยแพร่ 

2. ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ที)ของคณะกรรมการบริษทัที)เพิ)มมากขึ?น โดยคณะกรรมการ 
บริษทัจะคาํนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 
� การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
� การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที)เกี)ยวขอ้ง 
� การจดัการและการควบคุมความเสี)ยงทางธุรกิจ 
� การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที)เหมาะสม 
� การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
� การทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้)เกี)ยวขอ้ง 

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการใหล้ดนอ้ยลง โดยมอบหมายอาํนาจที)เกี)ยวกบัรายงานทางการเงิน 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั?งนี? จะเอื?อโอกาสให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเรื)องต่าง ๆ ในดา้นลึกและเพิ)มประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
ในดา้นอื)น ๆ 

4. ปรับปรุงหนา้ที) และกระบวนการของการตรวจสอบภายใน และภายนอก  และการสื)อสาร
ระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ?น 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถ 
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซึ)งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานที)สูงขึ?น 

6. เสริมสร้างใหผู้ส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานใหผู้ส้อบบญัชีแสดงความเห็น
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาในกรณีที)อาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพิ)มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึ?น 
8. เพิ)มความแขง็แกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 
9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เกี)ยวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที)ถูกกาํหนดไว ้ 

 



 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั)น จาํกดั (มหาชน)   2/9 
 

 

2.   องค์ประกอบ 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างนอ้ยหนึ) งในสามของจาํนวนกรรมการทั?งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า    

3 คน  โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2.  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้าํรงตาํแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
3.  เมื)อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดที)กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้

จนครบวาระ มีผลทาํใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่าจาํนวนที)กาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ และ/
หรือที)ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั?งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน    3 
เดือน นับแต่วันที)จ ํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื)อให้เกิดความต่อเนื)องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 

3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการ
ดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที)กาํหนดมิไดท้าํให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั?งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที)
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที)ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

    
4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  ทาํหนา้ที)เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อช่วย   
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี)ยวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการ
ประชุม การนาํส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2.  ในการแต่งตั?งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที)มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที) เพื)อช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 
5.  คุณสมบัต ิ

1.   กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั?งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที)ประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ    โดยมีคุณสมบัติครบถว้นตามประกาศของ 

สาํนกังาน ก.ล.ต.ดงันี?  
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5.1 คุณสมบัตทัิ�วไป : กรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระดงันี2 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ที)มีสิทธิออกเสียงทั?งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที)อาจมีความขดัแยง้   ทั?งนี? ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้)
เกี)ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั?นๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที)มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที)ปรึกษาที)ได้
เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลที)
อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที)มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที)เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี)นอ้ง และบุตร   รวมทั?งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที)จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที)อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั? งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที)มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้)มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที)มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี  ซึ) งมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆซึ)งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที)ปรึกษากฎหมาย
หรือที)ปรึกษาทางการเงิน ซึ) งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ที)มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั?นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที)ไดรั้บการแต่งตั?งขึ?นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ)งเป็นผูเ้กี)ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
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8.  ไม่ประกอบกิจการที)มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที)มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที) มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที)ปรึกษาที)รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จาํนวนหุน้ที)มีสิทธิออกเสียงทั?งหมดของบริษทัอื)นซึ) งประกอบกิจการที)มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัที)มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื)นใดที)ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี)ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 

5.2    คุณสมบัตเิฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบัตเิฉพาะดงันี2 
1. ไม่เป็นกรรมการที)ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดับเดียวกันเฉพาะบริษทัที) 
จดทะเบียน 

3.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที)จะสามารถทาํหน้าที)ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจที)ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที)มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที)จะทาํหนา้ที)ใน
การสอบทานความน่าเชื)อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 
56-2 วา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้)มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั?น
ตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที)ตอ้งส่งต่อ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 
6.  หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 

6.1   อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้) เกี)ยวข้อง เพื)อให้ได้ขอ้มูลที)ชัดเจนเพิ)มขึ? น ภายใน
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที) 

2. มีอาํนาจในการว่าจ้างผู ้เชี) ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที)คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

 
 6.2   หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
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2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที)เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
เสนอแต่งตั?ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื)นใดที)รับผิดชอบ
เกี)ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที)เกี)ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั?ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื)อประกอบความเห็นต่อที)ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั? ง 

6. พิจารณารายการที)เกี)ยวโยงกนัหรือรายการที)อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. ทั?งนี?  เพื)อใหม้ั)นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
8. ปฏิบติัการอื)นใดตามที)คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

 
6.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที)ที)ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะที)ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็น
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั?งคณะ 

 

7.    การประชุม 
7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการ
ประชุมแต่ละครั? งมีการกาํหนดวนั  เวลา  สถานที)และวาระการประชุมอย่างชดัเจน  และจดัส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าดว้ยระยะเวลา
พอสมควร เพื)อใหมี้เวลาในการพิจารณาเรื)องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ)มเติม เพื)อ
พิจารณาเรื)องต่าง ๆ ตามที)ไดรั้บมอบหมายดงันี?  

 

 

1.   การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที)เกี)ยวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทาง
บญัชี การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยูข่องกิจการ การเปลี)ยนแปลงนโยบายบญัชี
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ที)สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี)ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื)อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั)วไป  

2.   การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การ
ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และการบริหารความเสี)ยงของบริษทัฯ เพื)อใหข้อ้เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

3.   การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบริษทัฯ และการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน เพื)อให้มั)นใจว่าแผนการตรวจสอบ
ดงักล่าวจะช่วยเพิ)มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึ) งรวมถึงการตรวจพบการ
ทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4.   การพิจารณาร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจํากัดที) เกิดขึ? นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

5.   การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาและขอ้จาํกดัที)เกิดขึ?นจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน รวมทั?งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี 

6.  การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เพื)อวางแผนทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะ เพื)อ
ป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที)ผิดโดยพนักงาน
บริษทัฯหรือบุคคลภายนอก 

7.    การพิจารณาทบทวนรายการที)อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่นรายการที)         
เกี)ยวโยงกนัของบริษทัฯ 

8.    การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์
และกฎหมายที)เกี)ยว ขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

9.    การปฏิบติัการอื)นใดตามที)คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
10. การพิจารณาและประเมินผลตนเองเกี)ยวกบัการปฏิบติัหน้าที)และความรับผิดชอบตามที)ไดรั้บ

มอบหมาย 
 

7.2    จาํนวนครั2งการประชุม 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครั? ง  แลว้แต่สถานการณ์ 

และความจาํเป็น  เพื)อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์)ตั?งไว ้
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั? ง 
 

7.3    ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั? ง โดยกรรมการไม่นอ้ย

กวา่กึ)งหนึ)งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั?งคณะเขา้ร่วมประชุมจึงครบองคป์ระชุม 
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เพื)อนาํเสนอ
งาน และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารที)เกี)ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  
 

 7.4   การลงคะแนนเสียง 
มติที)ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที)เขา้ร่วมประชุม 

โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรื)องที)พิจารณา 
กรรมการตรวจสอบรายนั?นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรื)องนั?น และในการลงคะแนนหากปรากฏ
วา่มีคะแนนเสียงเท่ากนักใ็หป้ระธานในที)ประชุมออกเสียงเพิ)มขึ?นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี?ขาด 

 

7.5   รายงานการประชุม 
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึ) งรายงานการประชุมดงักล่าว

จะตอ้งนาํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นที)มีสาระสําคญัตามที)ไดรั้บความเห็นชอบจากที)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั? งแจ้งเรื) องที)คณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้วามสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้ กบัเจา้หนา้ที)ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  

 

8.  การรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที)และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือหน้าที) อื)นใดที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั)วไป เนื)องจากรายงานดงักล่าว
เป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้
คณะกรรมการบริษทัฯ มั)นใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่างระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที)ทาํเป็นประจาํ เพื)อคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดท้ราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
� รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ) งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเรื)องต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
� สรุปรายงานกิจกรรมที)ทาํระหวา่งปี 
� รายงานเกี)ยวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 
� รายงานอื)นใดที)เห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 
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2. รายงานสิ)งที)ตรวจพบในทนัที เพื)อคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที)ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาํดงัต่อไปนี?  ซึ) งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบริษทัฯ เพื)อดาํเนินการปรับปรุง
แกไ้ขภายในเวลาที)คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
� รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
� ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ)งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน 
� ขอ้สงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที)เกี)ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
� รายงานอื)นใดที)เห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

 
8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ัดการหรือบุคคลซึ) ง
รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ไดก้ระทาํความผิดตามที)กาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกี)ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื?องตน้ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย และผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัที)ไดรั้บแจง้ 

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงสิ) งที) มีผลกระทบอย่างมี 
นยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เมื)อครบกาํหนดเวลาที)กาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ) งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องรายงานสิ) งที)พบดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไป 

รายงานกิจกรรมที)ทาํระหวา่งปี ตามหนา้ที)และความรับผิดชอบที)ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซึ)งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี?  

1. ความเห็นเกี)ยวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชื)อถือไดข้องกระบวนการจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูล
ในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
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2. ความเห็นเกี)ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
3. ความเห็นเกี)ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
4. ความเห็นเกี)ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที)เกี)ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. ความเห็นเกี)ยวกบัรายการที)อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที)คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที)ตามกฎบตัร 
8. รายงานอื)นใดที)เห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทั)วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที)และความ

รับผิดชอบที)ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
9.  การประเมนิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยการทาํ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื)นที)เหมาะสม เพื)อนาํผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ)งขึ?นและบรรลุวตัถุประสงคที์)กาํหนดไว ้ 


