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1.   วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัฯ  ซึงเป็นเครืองมือหรือ

กลไกทีสําคัญ เพือให้มั นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบซึง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ และเพิมความคล่องตวัในการ

บริหารจดัการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไป ตรงมาต่อรายงานทางการเงิน   และระบบการควบคุม

ภายใน ตลอดจนเอือโอกาสให้ฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพือจดัการความเสียงทีอาจ

เกิดขึนและเพือใหร้ายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดที

เกียวข้อง ซึงจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชือถือ การจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวงั

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพิมมูลค่าใหบ้ริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ดงันี 

1. ความเชือมนัและความน่าเชือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินทีไดรั้บการเผยแพร่ 

2. ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการบริษทัฯ ทีเพิมมากขึน โดยคณะกรรมการ

บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 

 การกาํกบัดูแลการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

 การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 การจดัการและการควบคุมความเสียงทางธุรกิจ 

 การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสม 

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 การทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้เกียวขอ้ง 

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอาํนาจทีเกียวกบัรายงานทาง

การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทงันี จะเอือโอกาส

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ในดา้นลึกและเพิมประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน

ในดา้นอืน ๆ 

4. ปรับปรุงหนา้ที และกระบวนการของการตรวจสอบภายใน และภายนอก  และการสือสารระหว่าง

คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง

ความเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทีสูงขึน 

6. เสริมสร้างใหผู้ส้อบบญัชีดาํรงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นได้

อย่างตรงไปตรงมาในกรณีทีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพิมคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึน 

8. เพิมความแขง็แกร่งในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 

9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เกียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบทีถูกกาํหนดไว ้ 
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2.   องค์ประกอบ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอย่างนอ้ยหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า    3 

คน  โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

2.  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

3.  เมือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือมีเหตุใดทีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้น

ครบวาระ มีผลทาํใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่าจาํนวนทีกาํหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือที

ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้งแต่งตงักรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นบัแต่

วนัทีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพือใหเ้กิดความต่อเนืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่

จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าการดาํรงตาํแหน่งเกิน

วาระทีกาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทงัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ และ/หรือทีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  

    

4.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  ทาํหนา้ทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม 

การนาํส่งเอกสารการประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม 

2.  ในการแต่งตงัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีเพือช่วยเหลือ

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 

5.  คุณสมบัติ 

1.   กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

2.  กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขที

กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) ดงันี 
 

 

 

2.1 คุณสมบัติทัวไป : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระดังนี 
 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   ทงันี ให้นบัรวม

การถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ  ดว้ย   
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้

เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั

ย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที

เป็น บิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร  

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร   

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื คาํประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อืน ในทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่าย

หนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที

เกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

โดยอนุโลม สาํหรับการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที

มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย

หรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็น     ผูถ้ือ

หุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
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8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือ

บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิ

ออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมี

นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

2.2   คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี 

1) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ 

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทั 

จดทะเบียน 

3)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที

ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ทีมีความรู้และประสบการณ์ในดา้นบญัชีหรือการเงินอย่าง

เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้น

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 วา่กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบติัดงักล่าว และกรรมการ

ตรวจสอบรายนนัตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบที

ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

6.  ขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 6.1  ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ เชือถือไดแ้ละทนัเวลา 

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาเสนอแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใด

ทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบอตัรากาํลงั และทรัพยากรทีจาํเป็นในการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการทบทวนปรับเปลียนแผนงานตรวจสอบใน

ส่วนทีมีนยัสาํคญั  

4) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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5) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือประกอบความเห็นต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

6) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง 

7) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. รวมทงั

กฎหมายทีเกียวขอ้งซึงมีผลบงัคบัใช้กับบริษทัฯ และ/หรือธุรกิจของบริษทัฯ  ทงันี เพือให้มนัใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยตอ้งมี

ขอ้มูลอย่างนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

9) ทบทวน ขอบเขต อ ํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ 

10) มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูที้เกียวขอ้ง เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีชดัเจนเพิมขึน ภายในขอบเขต

อาํนาจหนา้ที 

11) มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามทีคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาวา่เหมาะสม โดยบริษทัฯ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

12) ดาํเนินการอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 

6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามหน้าทีทีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะทีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็น

ของคณะกรรมการบริษทัฯ ทงัคณะ 

 
7.   การประชุม 

7.1   วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการประชุม

แต่ละครังมีการกําหนดวนั  เวลา  สถานทีและวาระการประชุมอย่างชัดเจน  และจัดส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

วนัประชุม เพือใหมี้เวลาในการพิจารณาเรืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิมเติม เพือ

พิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 
7.2    จํานวนครังการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง  ตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม  เพือใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้
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7.3    องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เพือนาํเสนองาน และ

อาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารทีเกียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น  
 

 7.4   การลงคะแนนเสียง 

มติทีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม โดย

กรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเรืองทีพิจารณา 

กรรมการตรวจสอบรายนนัตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเรืองนนั และในการลงคะแนนหากปรากฏ

วา่มีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงชีขาด 

 

7.5   รายงานการประชุม 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซึงรายงานการประชุมดงักล่าวจะตอ้ง

นาํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทาํสรุปประเดน็ทีมีสาระสําคญัตามทีไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมทงัแจง้เรืองทีคณะกรรมการตรวจสอบให้

ความสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้ กบัเจา้หนา้ทีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  

 

8.   การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือหน้าทีอืนใดทีได้รับมอบหมายต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

ความสําคญัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทวัไป เนืองจากรายงานดงักล่าวเป็นการแสดง

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาํให้คณะกรรมการบริษทัฯ มนัใจ

ไดว้า่ฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่างระมดัระวงัและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม

กนั 
 

8.1  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 1)  รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีทาํเป็นประจาํ เพือคณะกรรมการบริษทัฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน

เรืองต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

 สรุปรายงานกิจกรรมทีทาํระหวา่งปี 

 รายงานเกียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 

 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 
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2)  รายงานสิงทีตรวจพบในทนัที เพือคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดห้าแนวทางแก้ไขไดท้นัเวลาในการ

ปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดงัต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมของบริษทัฯ เพือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา

ทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ขอ้สงสัยหรือขอ้สันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีสิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน 

 ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 รายงานอืนใดทีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ควรทราบ 

 

8.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึงรับผิดชอบ

ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ไดก้ระทาํความผิดตามทีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์มาตรา 89/25  และไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบืองต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้ 
 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักับคณะกรรมการบริษทัฯ และ

ผู ้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เมือครบกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ร่วมกัน หาก

คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งรายงานสิงทีพบดงักล่าวต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

8.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไป 

รายงานกิจกรรมทีทาํระหว่างปี ตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ ซึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี 

1) ความเห็นเกียวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเชือถือไดข้องกระบวนการจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูลใน

รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

2) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
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3) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

4) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร 

8) รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู ้ถือหุ้น และผู ้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความ

รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

9.  การประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทาํแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอืนทีเหมาะสม เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิงขึนและบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ 

 


