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กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจึงได้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท  สอบทำน
ประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในอย่ำงโปร่งใส และปรำศจำกกำรมีผลประโยชน์ขดัแย้งเพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำน
ภำยในมีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำนที่ดี และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื่ อให้มัน่ใจวำ่รำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้อง สร้ำงควำมมัน่ใจและควำมนำ่เช่ือถือแก่ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีวำ่มีกำรตรวจสอบและก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่ง
รอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควร
ก ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นอิสระไมน้่อยกวำ่ 3 คน และมีคณุสมบตัิและหน้ำที่ตำม
หลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต.และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีทกัษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย และต้องมีกรรมกำรตรวจสอบ
อยำ่งน้อย 1 คน ท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีลกัษณะและคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี ้

2.1 ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรของบริษัท 
2.2 มีคณุสมบตัิตำมพ.ร.บ. มหำชนฯ และตำมพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 
2.3 กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 ทำ่นต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 
2.4 กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระซึง่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน  ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่  2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค ำขออนญุำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต.ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต  หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น  บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัที่ได้รับกำร
แตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่
รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท  
2.5 เป็นผู้ที่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยได้

อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือ
ญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว 

2.6 เป็นผู้ที่ได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
2.7 สำมำรถอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 3 คน มีอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้

3.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และครบถ้วน (accuracy and completeness) รวมทัง้
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีภำยนอก และผู้ บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี และเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องของบริษัทอยำ่งเพียงพอก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสิทธิผล และกำรควบคมุกำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำย อนัจะมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท โดยได้จัดตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Inter Audit) และหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ 
(Compliance Unit) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และจดัให้มี
กำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยหน่วยงำนเหลำ่นีม้ีควำมเป็นอิสระ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำรก ำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตัิตำมกฎต่ำง นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้
ว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอก (Outsource) เพื่อท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนตรวจสอบภำยในบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ดแูลระบบกำรควบคมุภำยในและตรวจสอบรำยกำรที่ส ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมมัน่ใจวำ่บริษัทมีระบบที่
มีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอีกชัน้หนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทัง้กำรด ำเนินงำน และกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำน (Compliance Control) กำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรใช้ควำมส ำคญัตอ่รำยกำรผิดปกติทัง้หลำย 

3.3 สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3.4 พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรเพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนประสำนงำนกบัผู้สอบ
บญัชี เก่ียวกับวตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่พบระหว่ ำงกำร
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้ สอบบัญชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

3.6 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่วต้องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท   
(3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
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(5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(Charter) 
(8) รำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ ำ อย่ำง น้อย 

ไตรมำสละ 1 ครัง้ 
(9) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท   
3.7 ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนีซ้ึ่ง

อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 

(1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2) กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำข้ำงต้น กรรมกำร

ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.หรือตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

3.8 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3.9 ทบทวนข้อบงัคบั และผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผำ่นมำอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
3.10 ดแูลให้บริษัทมีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนตำ่ง ๆ เก่ียวกบัรำยงำนในงบกำรเงินที่ไม่เหมำะสมหรือ

ประเด็นอื่น โดยท ำให้ผู้แจ้งเบำะแสมัน่ใจว่ำ มีกระบวนกำรสอบทำนที่เป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมที่
เหมำะสม 

3.11 ในกรณีจ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอก หรือ ผู้ เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ
เก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยตำมระเบียบของบริษัท 

3.12 สอบทำนควำมถกูต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชนัของกิจกำร
ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำยทจุริต 
 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงันี ้

4.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึง ช่วงเวลำระหวำ่งวนัประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำก
ต ำแหนง่ตำมวำระ อำจได้รับกำรเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกได้ 
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4.2 นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระดงักลำ่วข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 
(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี ้หรือตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
(4) พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท 

4.3 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ให้ยื่นใบลำออกตอ่ประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนงัสอื
ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมกำรเป็นผู้อนมุตัิ โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองกำรลำออกพร้อม
ส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหนง่ต้องรักษำกำรในต ำแหนง่เพื่อด ำเนินกำรตอ่ไปก่อนจนกวำ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำที่ 

4.4 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ให้คณะกรรมกำรแตง่ตัง้
บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยบคุคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหนง่ได้เพียงวำระท่ียงัคงเหลอือยู่
ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 
 

5. กำรประชุม 

กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงันี ้

5.1 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและเร่ืองอื่นๆ 
อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ ทัง้นี ้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเร่ือง
จ ำเป็นเร่งดว่นอื่น ๆ ได้ตำมแตจ่ะเห็นสมควร 

5.2 กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในเร่ืองนัน้ 
5.3 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็นสว่นเสียงข้ำงมำกเป็นส ำคญัในกรณีที่

คะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด อยำ่งไรก็ตำม ควำมเห็นของ
กรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น ำเสนอเป็นควำมเห็นแย้งตอ่คณะกรรมกำร 

5.4 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชมุตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรในครำวถดัไปเพื่อทรำบ
ทกุครัง้ 

5.5 ให้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
 

6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตอ่คณะกรรมกำร ในกำรประชมุคณะกรรมกำร 
6.2 ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1) รำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
(2) กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน  
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรและผู้บริหำรแล้ววำ่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไข
ดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดงักล่ำวโดยตรงต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  หรือตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 
 

7. กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ   
7.1 กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7.1.1. รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ถึงกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมน ำสง่แบบแจ้งรำยช่ือและ
ขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

7.1.2. น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ  พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมกำรมีมติแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบ  

7.2 กำรเปลีย่นแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.2.1. รำยงำนมติที่ประชมุคณะกรรมกำร ถึงกำรเปลีย่นแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตำม

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
7.2.2. น ำส่งหนงัสือรับรองและประวตัิของกรรมกำรตรวจสอบ  ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่  

พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัที่มีมติของคณะกรรมกำร
เก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 

7.3 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ  ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ  ภำยใน  3 วันนับแต่วันที่มีมติของ
คณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว 

  


