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1.   วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษทัฯ  ซึ� งเป็นเครื�องมือหรือกลไก

ที�สําคญั เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบซึ� งประกอบดว้ย
กรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ และเพิ�มความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
และสามารถแสดงความเห็นอยา่งตรงไป ตรงมาต่อรายงานทางการเงิน   และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจน
เอื@อโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื�อจดัการความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ@นและเพื�อให้
รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งจะ
ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื�อถือ การจัดตั@ งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพิ�มมูลค่าใหบ้ริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี@  

1. ความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที�ไดรั้บการเผยแพร่ 
2. ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัที�เพิ�มมากขึ@น โดยคณะกรรมการ บริษทั

จะคาํนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 
� การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
� การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
� การจดัการและการควบคุมความเสี�ยงทางธุรกิจ 
� การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสม 
� การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
� การทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการใหล้ดนอ้ยลง โดยมอบหมายอาํนาจที�เกี�ยวกบัรายงานทางการเงิน การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั@ งนี@ จะเอื@อโอกาสให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ในดา้นลึกและเพิ�มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานใน
ดา้นอื�น ๆ 

4. ปรับปรุงหนา้ที� และกระบวนการของการตรวจสอบภายใน และภายนอก  และการสื�อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ@น 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในใหส้ามารถ แสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซึ�งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานที�สูงขึ@น 

6. เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นได้
อยา่งตรงไปตรงมาในกรณีที�อาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพิ�มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึ@น 
8. เพิ�มความแขง็แกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 
9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เกี�ยวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที�ถูกกาํหนดไว ้ 

 
 
 



 

 

2 
 

2.   องค์ประกอบ 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างนอ้ยหนึ� งในสามของจาํนวนกรรมการทั@งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า    3 

คน  โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2.  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํรงตาํแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
3.  เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดที�กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้น

ครบวาระ มีผลทาํใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที�
ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั@งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ใหค้รบทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่
วนัที�จาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื�อใหเ้กิดความต่อเนื�องในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่
จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกิน
วาระที�กาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั@งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

    
4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  ทาํหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วย   การ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม 
การนาํส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2.  ในการแต่งตั@งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที� เพื�อช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 
5.  คุณสมบัต ิ

1.   กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั@งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ    โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของ สาํนกังาน 

ก.ล.ต.ดงันี@  
 
 
 

5.1 คุณสมบัตทัิ�วไป : กรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระดงันี2 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   ทั@งนี@ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�
เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั@นๆ  ดว้ย   
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั@ง
เป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร   รวมทั@งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั@งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั@งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสํานกังานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั@งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ
ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�
มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั@นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั@งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั@งขึ@นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั@งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยั
กบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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5.2    คุณสมบัตเิฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมคีุณสมบัตเิฉพาะดงันี2 
1. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะบริษัทที� 
จดทะเบียน 

3.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที�
ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ในการ
สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า
กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้�มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั@นตอ้งระบุ
คุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที�ต้องส่งต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 
6.  ขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 6.1  ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาเสนอแต่งตั@ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ 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�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. ทั@งนี@  เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมี
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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8. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ชดัเจนเพิ�มขึ@น ภายในขอบเขต
อาํนาจหนา้ที� 

9. มีอาํนาจในการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามที�คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาวา่เหมาะสม โดยบริษทัฯรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ@น 

10. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  
 

6.2 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะที�ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็น
ของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั@งคณะ 

 

7.   การประชุม 
7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการประชุม
แต่ละครั@ งมีการกําหนดวัน  เวลา  สถานที�และวาระการประชุมอย่างชัดเจน  และจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าดว้ยระยะเวลา
พอสมควร เพื�อใหมี้เวลาในการพิจารณาเรื�องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ�มเติม เพื�อ
พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมายดงันี@  

 

1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยู่ของกิจการ การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีที�สาํคญั รวมถึง
เหตุผลของฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการกาํหนดนโยบายบญัชีก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ
เผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไป  

2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การ
ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และการบริหารความเสี�ยงของบริษทัฯ เพื�อใหข้อ้เสนอแนะต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

3. การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบริษทัฯ และการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน เพื�อให้มั�นใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะ
ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ� งรวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือ
ขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4. การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัที�เกิดขึ@นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

5. การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาและขอ้จาํกดัที�เกิดขึ@นจากการตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงิน รวมทั@งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี 
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6. การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เพื�อวางแผนทบทวนวิธีการและการควบคุม
การประมวลขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะ เพื�อป้องกนัการทุจริต
หรือการใชร้ะบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางที�ผิดโดยพนกังานบริษทัฯหรือบุคคลภายนอก 

7. การพิจารณาทบทวนรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่นรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของบริษทัฯ 

8. การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์และ
กฎหมายที�เกี�ยว ขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

9. การปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
10. การพิจารณาและประเมินผลตนเองเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�และความรับผิดชอบตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

7.2    จาํนวนครั2งการประชุม 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครั@ ง  แลว้แต่สถานการณ์ และ

ความจาํเป็น  เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์�ตั@งไว ้
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ ง 
 

7.3    ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั@ ง โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�ง

หนึ�งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั@งคณะเขา้ร่วมประชุมจึงครบองคป์ระชุม 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เพื�อนาํเสนองาน 

และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  
 

 7.4   การลงคะแนนเสียง 
มติที�ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม โดย
กรรมการตรวจสอบ 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� งรายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้ง
นาํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเด็นที�มีสาระสาํคญัตามที�ไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมทั@งแจง้เรื�องที�คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้ กบัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  

 
 



 

 

7 
 

8.   การรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือหน้าที�อื�นใดที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
ความสําคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไป เนื�องจากรายงานดงักล่าวเป็นการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาํให้คณะกรรมการบริษทัฯ มั�นใจ
ไดว้า่ฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่างระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กนั 
 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 1.  รายงานกิจกรรมต่างๆ ที�ทาํเป็นประจาํ เพื�อคณะกรรมการบริษทัฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
� รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน

เรื�องต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
� สรุปรายงานกิจกรรมที�ทาํระหวา่งปี 
� รายงานเกี�ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 
� รายงานอื�นใดที�เห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 

 
2.  รายงานสิ�งที�ตรวจพบในทนัที เพื�อคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลาในการ

ปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงัต่อไปนี@  ซึ� งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบริษทัฯ เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา
ที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
� รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
� ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ�งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน 
� ขอ้สงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

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

 
8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ� งรับผิดชอบ
ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ไดก้ระทาํความผิดตามที�กาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื@องต้นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย และผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ 

 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงสิ�งที�มีผลกระทบอย่างมี นยัสาํคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผู ้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื�อครบกําหนดเวลาที�กําหนดไว้ร่วมกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ� งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงานสิ�งที�พบดงักล่าวต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไป 

รายงานกิจกรรมที�ทาํระหว่างปี ตามหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซึ� งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี
ของบริษทัฯ รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี@  
1. ความเห็นเกี�ยวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชื�อถือไดข้องกระบวนการจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูลใน

รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
2. ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
3. ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
4. ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
7. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร 
8. รายงานอื�นใดที� เห็นว่าผู ้ถือหุ้น และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
9.  การประเมนิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยการทาํแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื�นที� เหมาะสม เพื�อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ@นและบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ 

 


