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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีถือเป็นกลไกสาคญัของระบบ
การกากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานให้บริษทั
มีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอและเพื่อให้การบริหารจัดการมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
โปร่งใส ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานซ่ึงจะมีผลให้การบริหารจดัการเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของบริษทัเป็นส าคญั รวมไปถึงบทบาทดา้นการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการสอบ
ทานขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากรายงานทางการเงินดว้ย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) รวมทั้งแนวทางพึงปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจะ
สนองความคาดหวังของผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกากับดูแลภายนอกบริษัท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. นิยาม  

“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

“พรบ.” หมายความถึง พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. เป้าหมาย  

เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม  

2.2 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.3 การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ  

2.4 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

2.5 การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

2.6 ผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีและการจัดท ารายงานตามท่ี
หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกตอ้งการ  

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยคดัเลือก
จากกรรมการอิสระจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

3.2 คณะกรรมการบริษทั คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ  

4. คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ  

4.1 มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4.2 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั  

4.3 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน  

4.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย   
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4.5 กรรมการตรวจสอบไม่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 

4.6 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงิน
อยา่งเพียงพอ สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน  

4.7 ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ือง และสม ่าเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและได้เพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.8 สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5. การแต่งตั้ง  

5.1  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบทุกรายจะตอ้งเป็น
กรรมการบริษทั  

5.2   กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะครบวาระ หรือเหตุอ่ืนท่ีท าใหก้รรมการตรวจสอบ
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีจ านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
ในทนัที หรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง
ในการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา   

6. วาระการด ารงต าแหน่ง  

6.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัคือ 
3 ปี  

6.2 กรรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้อีก
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

6.3 การครบก าหนดวาระของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน ก าหนดให้ส้ินสุดไม่พร้อมกัน เพื่อ
ประโยชน์และความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน  

7. การพน้จากต าแหน่ง: กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ   
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7.1 พน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั  

7.2 ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนด  

7.3 ลาออกก่อนครบวาระโดยจะตอ้งแจง้และยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหน้าไม่ 
นอ้ยกวา่  1 เดือน และบริษทัตอ้งแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์
ทราบ  

7.4 ถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

7.5 ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ าคุก เวน้แต่ในความผิดท่ี
กระท าดว้ยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

7.6 ขาดคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.7 ตาย  

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

8.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ งโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการ
ประชุมจดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม จดบนัทึกรายงานการประชุม 
และจดัท ารายงานการประชุม 

8.2 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแต่งตั้งจากผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชีการเงิน  

8.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการต่างๆ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือ
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในท่ี
ประชุมคร้ังต่อไป รวมทั้ง  
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(1) ตอ้งน าส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุมทุกคร้ัง  

(2) ตอ้งน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า ก่อนวนั
ประชุมทุกคร้ัง  

(3) ตอ้งน าส่งรายงานการประชุมทุกคร้ังให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาล่วงหนา้ ก่อนวนั
ประชุมคร้ังถดัไป  

9. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระการประชุม  

9.1 การประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวาระการประชุมไวล้่วงหน้าอย่างชัดเจนและน า ส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
7 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียก
ขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  

9.2 ประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนดให้จดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยการจดัการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนดทั้งน้ี 
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

จ านวนคร้ังและระยะเวลาในการประชุม  

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดจดัประชุมปกติอย่างนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ตามรอบระยะเวลาการจดัท า
รายงานทางการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

9.4 ประธานกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ 
หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีหรือประธานกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั  

9.5 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง มีการอภิปรายประเด็น และซกัถามปัญหา  
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9.6 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อย่างนอ้ยปีละ1 คร้ังโดยก าหนดให้วาระดงักล่าวเป็นวาระแรก ๆ ของการประชุมใน
คร้ังนั้น เม่ือเสร็จส้ินวาระสามารถประชุมเร่ืองวาระอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นวาระท่ีตอ้งเชิญฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ดว้ย  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการออกเสียง  

9.7 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังหรือต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

9.8 กรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมใน
บางเร่ือง  

9.9 ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบลาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบท่ีมาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานในท่ีประชุม 

9.10 กรรมการตรวจสอบ 1 คน มี 1 เสียงการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงขา้งมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

9.11 กรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงและต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้นออกจากท่ีประชุมในระหว่างการ
พิจารณาเร่ืองนั้น ๆ (งดลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้นๆ) 

9.12 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ัง  

9.13 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

9.14 มีการจดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังโดยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจ สอบท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม และเสนอรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา  

9.15 ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูน้ า เสนอขอ้มูลต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหากกรรมการบริษทัมีประเด็นซักถาม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แจงเพิ่มเติม  

9.16 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูติ้ดตามความคืบหน้าของการด า เนินการต่าง ๆ ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตาม
ความเห็นหรือขอ้สังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป  

10. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ทราบและพิจารณาอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง  

10.2 จดัท ารายงานการปฏิบติังานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาปีของบริษทัทุกปี  

10.3 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด า เนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่  

(10.3.1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(10.3.2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
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(10.3.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

10.4 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด า เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการ
กระท าท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ (10.3.1), (10.3.2) และ (10.3.3) ขา้งตน้ ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท า
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

11. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment)  

คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายคณะอย่างน้อยปีละ1 คร้ัง
และรายงาน ผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม 
เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุ้นและองคก์รสูงสุด  

12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (Compensation)  

ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา แลว้จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  

13. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

13.1 รายงานทางการเงิน  

(1) สอบทานให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกระบวนการจดัทาและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินของบริษทัให้มี ความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา โดย
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจ าปี  

(2) หากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการด าเนินการต่างๆของ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทาง
วิชาชีพอ่ืนได ้โดยบริษทัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น  
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13.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(1) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(2) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  

13.3 การควบคุมภายใน (Internal Control)  

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตรายงานทางการเงิน 

(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีและส่วนงานตรวจสอบภายใน 
เก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน และเสนอใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนั้น 

(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณา แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

(4) สอบทานและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัประเภท และ
ระดบัความเส่ียงของบริษทั  

(5) สอบทานความมีอิสระของผูต้รวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลท่ีจ า เป็นส าหรับงาน
ตรวจสอบภายใน  

(6) สอบทานรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการประเมินความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน และหารือกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัขอ้สังเกต
ในรายงานดงักล่าว  
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13.4 ผูส้อบบญัชี  

(1) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพื่อให้ไดผู้ส้อบบญัชีท่ีมี
ความเป็น อิสระ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจน
พิจารณาถอดถอนผูส้อบบญัชี  

(2) ประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างนอ้ยไตรมาสละ1 คร้ัง หารือเก่ียวกบัประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีพบ
หรือมีขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ /สอบทานงบการเงิน  

(3) เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

(4) สอบทานรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีจดัท าเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแกไ้ข และติดตามผล
การด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนั้น  

13.5 การปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ตลอดจนระเบียบ
จรรยาบรรณของบริษทั 

(2) ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบั
การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร และรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
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13.6 การก ากบัดูแลมาตรการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่  

(1) ก ากับดูแลกระบวนการควบคุมภายใน ระบบบญัชีและรายงานทาง การเงิน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆมีการก าหนดอย่างเหมาะสม
และมีการน าไปปฏิบติัอยา่งครบถว้น และมีประสิทธิภาพ  

(2) ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการรับแจง้เบาะแสในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ
มีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผู ้
แจ้งเบาะแสว่าบริษทัมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด า เนินการในการ
ติดตามท่ีเหมาะสม  

13.7 ความรับผิดชอบอ่ืนๆ  

(1) ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

(2) มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศก าหนดเพิ่มเติม  

(3) สอบทานกฎบัตรเป็นประจ าทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้และเสนอใหพ้ิจารณาปรับเปล่ียนหากมีความจ าเป็น 

กฎบตัรฉบบัน้ีไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2565 และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 


