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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ) งเป็ นเครื) องมือหรื อ
กลไกที) สํา คัญ เพื) อ ให้มนั) ใจว่า บริ ษ ทั ฯ มี ร ะบบการกํา กับ ดู แ ลกิ จการที) ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ) ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเพิ)มความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการ และสามารถแสดงความเห็ นอย่างตรงไป ตรงมาต่ อรายงานทางการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนเอื?อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชี ได้มีการปรึ กษาหารื อเพื)อจัดการความ
เสี) ยงที)อาจเกิดขึ? นและเพื)อให้รายงานทางการเงิ นมีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดที) เกี) ยวข้อง ซึ) งจะส่ งผลให้รายงานทางการเงิ นมีความน่ าเชื) อถือ การจัดตั?งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งหวังเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน และเพิ)มมูลค่าให้บริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี?
1. ความเชื) อ มัน) และความน่ า เชื) อ ถื อตลอดจนความโปร่ งใสของรายงานทางการเงิ นที) ไ ด้รับ การ
เผยแพร่
2. ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ หน้าที)ของคณะกรรมการบริ ษทั ที)เพิ)มมากขึ? น โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
การกํากับดูแลการดําเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที)เกี)ยวข้อง
การจัดการและการควบคุมความเสี) ยงทางธุรกิจ
การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที)เหมาะสม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การทํารายการระหว่างกันกับผูท้ ี)เกี)ยวข้อง
3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอํานาจที)เกี)ยวกับรายงานทางการเงิน
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั?งนี? จะเอื?อโอกาสให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเรื) องต่าง ๆ ในด้านลึกและเพิ)มประสิ ทธิ ภาพต่อการบริ หารงาน
ในด้านอื)น ๆ
4. ปรับ ปรุ ง หน้า ที) และกระบวนการของการตรวจสอบภายใน และภายนอก และการสื) อ สาร
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ฝ่ ายตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ?น
5. เสริ มสร้ างความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ) งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานที)สูงขึ?น
6. เสริ มสร้างให้ผูส้ อบบัญชี ดาํ รงความเป็ นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็น
ได้อย่างตรงไปตรงมาในกรณี ที)อาจมีความขัดแย้งกับฝ่ ายจัดการ
7. เพิ)มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในให้ดีข? ึน
8. เพิ)มความแข็งแกร่ งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
9. เสริ มสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกี)ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที)ถูกกําหนดไว้
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2. องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อยหนึ) งในสามของจํานวนกรรมการทั?งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
3 คน โดยทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ดั เลือกสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่ง ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
3. เมื)อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรื อมีเหตุใดที)กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ มีผลทําให้จาํ นวนสมาชิ กน้อยกว่าจํานวนที)กาํ หนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/
หรื อที)ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะต้องแต่งตั?งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 3
เดื อ น นับ แต่ ว ัน ที) จ ํา นวนสมาชิ ก ไม่ ค รบถ้ว น เพื) อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื) อ งในการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน
3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการ
ดํารงตําแหน่ งเกิ นวาระที) กาํ หนดมิได้ทาํ ให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทั?งต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที)
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที)ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ด้วย
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ทําหน้าที)เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อช่วย
การดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี) ยวกับการนัดหมายการประชุ ม การจัดเตรี ยมวาระการ
ประชุม การนําส่ งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแต่งตั?งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที)มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ งานข้า งต้น รวมถึ งความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ หน้า ที) เ พื) อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5. คุณสมบัติ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั?งจากคณะกรรมการ และ/หรื อ ที)ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุ กคนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต.ดังนี?
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5.1 คุณสมบัตทิ ัวไป : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระดังนี2
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ น้ ที)มีสิทธิ ออกเสี ยงทั?งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที)อาจมีความขัดแย้ง ทั?งนี? ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี)
เกี)ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั?นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที)มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที)ปรึ กษาที)ได้
เงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที)
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั?งเป็ นกรรมการ
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที) มีค วามสัมพันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที)เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี)นอ้ ง และบุตร รวมทั?งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที) จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที) อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิ สระของตน รวมทั?งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที) มีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของผูท้ ี) มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั?งเป็ นกรรมการ

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที)มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ ว นของสํา นักงานสอบบัญ ชี ซึ) งมี ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั?งเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆซึ) งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที)ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที) ปรึ กษาทางการเงิน ซึ) งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที)มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั?นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั?งเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการที) ได้รับการแต่ งตั?งขึ? นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ) งเป็ นผูเ้ กี)ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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8. ไม่ประกอบกิ จการที)มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที) มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษัท ย่ อ ย หรื อไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อเป็ นกรรมการที) มี ส่ ว นร่ ว ม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที) ปรึ กษาที) รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ที)มีสิทธิ ออกเสี ยงทั?งหมดของบริ ษทั อื)นซึ) งประกอบกิจการที)มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที)มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื)นใดที)ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี)ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะดังนี2
1. ไม่เป็ นกรรมการที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั

2. ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย และบริ ษ ทั ย่อ ยลํา ดับ เดี ย วกันเฉพาะบริ ษ ทั ที)
จดทะเบียน
3. มีความรู ้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที) จะสามารถทําหน้าที) ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจที) ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที) มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที)จะทําหน้าที) ใน
การสอบทานความน่ าเชื) อถือของงบการเงินได้ โดยบริ ษทั ต้องระบุไว้ในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี)มีคุณสมบัติดงั กล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั?น
ต้องระบุคุณสมบัติดงั กล่าวไว้ในหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที) ตอ้ งส่ งต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
6. หน้ าทีและความรับผิดชอบ
6.1 อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มี อาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี) เกี) ยวข้อง เพื) อให้ได้ขอ้ มูลที) ชัด เจนเพิ) มขึ? น ภายใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที)
2. มี อ าํ นาจในการว่ า จ้า งผู ้เ ชี) ย วชาญเฉพาะด้า นมาช่ ว ยงานตรวจสอบได้ต ามที) ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
6.2 หน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที)เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
เสนอแต่งตั?ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื)นใดที) รับผิดชอบ
เกี)ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั?ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื)อประกอบความเห็นต่อที)ประชุมผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั?ง
6. พิจารณารายการที)เกี)ยวโยงกันหรื อรายการที)อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั?งนี? เพื)อให้มน)ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
8. ปฏิบตั ิการอื)นใดตามที)คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
6.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที) ที)ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที)ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ น
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั?งคณะ
7. การประชุม
7.1 วาระการประชุม

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ
ประชุ มแต่ ละครั? งมี การกําหนดวัน เวลา สถานที) และวาระการประชุ มอย่างชัดเจน และจัดส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มเป็ นการล่วงหน้าด้ว ยระยะเวลา
พอสมควร เพื)อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื) องต่าง ๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ)มเติ ม เพื)อ
พิจารณาเรื) องต่าง ๆ ตามที)ได้รับมอบหมายดังนี?
1. การพิ จารณางบการเงิ นและรายงานทางการเงิ นที) เกี) ยวข้อง หลักการบัญชี และวิธีปฏิ บตั ิ ทาง
บัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูข่ องกิจการ การเปลี)ยนแปลงนโยบายบัญชี
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน) จํากัด (มหาชน)
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ที) สํ า คัญ รวมถึ ง เหตุ ผ ลของฝ่ ายจัด การเกี) ย วกับ การกํา หนดนโยบายบัญ ชี ก่ อ นนํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื)อเผยแพร่ แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว) ไป
การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริ หารความเสี) ยงของบริ ษทั ฯ เพื)อให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป
การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษทั ฯ และการ
ประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ ว มกับ ผูต้ รวจสอบภายใน เพื) อ ให้มน)ั ใจว่า แผนการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะช่วยเพิ)มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ) งรวมถึงการตรวจพบการ
ทุจริ ตหรื อข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
การพิ จ ารณาร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายในถึ ง ปั ญ หาหรื อข้อ จํา กัด ที) เ กิ ด ขึ? นในระหว่ า งการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
การพิจารณาร่ วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปัญหาและข้อจํากัดที)เกิดขึ?นจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงิน รวมทั?งข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชี
การพิจารณาร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพื)อวางแผนทบทวนวิธีการและการ
ควบคุ มการประมวลข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ และการรั กษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื) อ
ป้ อ งกันการทุ จริ ต หรื อ การใช้ร ะบบข้อ มู ลทางอิ เ ล็กทรอนิ กส์ ไ ปในทางที) ผิ ด โดยพนักงาน
บริ ษทั ฯหรื อบุคคลภายนอก
การพิ จารณาทบทวนรายการที) อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ เช่ นรายการที)
เกี)ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที)เกี)ยว ข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การปฏิบตั ิการอื)นใดตามที)คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
การพิ จารณาและประเมิ นผลตนเองเกี) ยวกับการปฏิ บตั ิ หน้าที) และความรั บผิดชอบตามที) ได้รั บ
มอบหมาย

7.2 จํานวนครั2งการประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครั?ง แล้วแต่สถานการณ์
และความจําเป็ น เพื)อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตั ถุประสงค์ที)ต? งั ไว้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมี การประชุ มเฉพาะกับ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยไม่ มีฝ่ าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั?ง
7.3 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั?ง โดยกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั?งคณะเข้าร่ วมประชุมจึงครบองค์ประชุม
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน) จํากัด (มหาชน)
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิ ญผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เพื)อนําเสนอ
งาน และอาจเชิญกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที)เกี)ยวข้อง เข้าร่ วมประชุมตามความจําเป็ น
7.4 การลงคะแนนเสี ยง
มติ ที)ประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที) เข้าร่ วมประชุ ม
โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสี ยง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสี ยในเรื) องที) พิจารณา
กรรมการตรวจสอบรายนั?นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื) องนั?น และในการลงคะแนนหากปรากฏ
ว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในที)ประชุมออกเสี ยงเพิ)มขึ?นอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชี?ขาด
7.5 รายงานการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดบันทึ กรายงานการประชุ ม ซึ) งรายงานการประชุ มดังกล่าว
จะต้องนําส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทําสรุ ปประเด็นที) มีสาระสําคัญตามที) ได้รับความเห็นชอบจากที)
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มทั?ง แจ้ง เรื) อ งที) ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความสนใจหรื อให้ติดตามผลคืบหน้า กับเจ้าหน้าที)ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ
8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที)และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อ หน้า ที) อื) นใดที) ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว) ไป เนื) องจากรายงานดังกล่าว
เป็ นการแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทํา ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มัน) ใจได้ว่าฝ่ ายจัดการได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคํานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. รายงานกิ จกรรมต่างๆ ที) ทาํ เป็ นประจํา เพื)อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้ทราบถึงกิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ) งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื) องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
สรุ ปรายงานกิจกรรมที)ทาํ ระหว่างปี
รายงานเกี) ยวกับความเห็ นต่ อรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานอื)นใดที)เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรทราบ
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2. รายงานสิ) งที)ตรวจพบในทันที เพื)อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลาใน
การปฏิ บ ัติ หน้าที) ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี ร ายการหรื อการ
กระทําดังต่อไปนี? ซึ) งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบริ ษทั ฯ เพื)อดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในเวลาที)คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัยหรื อข้อสันนิ ษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมี สิ)งผิดปกติ หรื อมี ความบกพร่ องสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
รายงานอื)นใดที)เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
8.2

การรายงานต่ อหน่ วยงานทางการ
หากผู ส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ พบพฤติ ก ารณ์ อ ัน ควรสงสัย ว่ า กรรมการผู จ้ ัด การหรื อ บุ ค คลซึ) ง
รับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้กระทําความผิดตามที)กาํ หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/25 และได้แจ้งข้อเท็จจริ งเกี) ยวกับพฤติ การณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื? องต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที)ได้รับแจ้ง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ถึ งสิ) งที) มีผ ลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ
ผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เมื)อครบกําหนดเวลาที)กาํ หนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่า มี การเพิ ก เฉยต่ อ การดํา เนิ นการแก้ไ ขดังกล่ า วโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอัน สมควร กรรมการ
ตรวจสอบท่ า นใดท่ า นหนึ) งหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้อ งรายงานสิ) งที) พ บดัง กล่ า วต่ อ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.3

การรายงานต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไป
รายงานกิจกรรมที)ทาํ ระหว่างปี ตามหน้าที)และความรับผิดชอบที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ) งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังนี?
1. ความเห็นเกี)ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื)อถือได้ของกระบวนการจัดทํา และเปิ ดเผยข้อมูล
ในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
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2. ความเห็นเกี)ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
3. ความเห็นเกี)ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
4. ความเห็นเกี) ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. ความเห็นเกี)ยวกับรายการที)อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที)คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที)ตามกฎบัตร
8. รายงานอื) นใดที) เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้น และผูล้ งทุ นทัว) ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที) และความ
รับผิดชอบที)ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9. การประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทํา
แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อวิธีการอื)นที) เหมาะสม เพื) อนําผลการประเมิ นมา
ปรับปรุ งการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ)งขึ?นและบรรลุวตั ถุประสงค์ที)กาํ หนดไว้
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