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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บทน า 

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหอ้งคก์รมีระบบก ากบัดูแลกิจการที่ดี เสริมสรา้งประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และเพิ่มพูนมลูค่าใหก้ับองคก์ร จึงไดม้ีการก าหนดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการ และ ใหม้ีการ
พิจารณาทบทวนทกุปีอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 

2. องคป์ระกอบ 

2.1. คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบโดยคดัเลือกจากกรรมการ
อิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน  

2.2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.3. กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจและมีประสบการณด์า้นบญัชี และ/หรือ การเงินเพียง
พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้และมีความรูต้่อเนื่องเก่ียวกับเหตทุี่มีต่อ
การเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน  

2.4. คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายการ
ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. คุณสมบัติ 

3.1. มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3.2. ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัท  

3.3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทั รวมทัง้ตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะกรณีที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 

3.4. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 1 บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ดว้ย 

 
1 บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัท 
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3.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้   

3.6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

3.7. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

3.8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

3.9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

3.10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

3.11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

3.12. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ 3.7 หรือ 3.9 ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษิัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีแกไ้ข) แลว้ว่า 
การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบดว้ย 

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท  าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนต์ามขอ้ 3.8 และ 3.9 ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือผู้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ใน
นามของนิติบคุคลนัน้ 

4. อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใตก้ าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบ โดยมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

4.1. สอบทานใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 

4.2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

4.4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4.5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

4.6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
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(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

4.7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

4.8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 

5.1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ หรือตามวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจไดร้ับการแต่งตัง้ให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ตามที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เห็นว่าเหมาะสม แต่รวมแล้วจะตอ้งด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 9 ปี 
เวน้แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เห็นสมควรใหด้  ารงต าแหน่งรวมเกินกว่า 9 ปี โดยจะตอ้ง
แสดงเหตผุลในเรื่องดงักล่าวไวด้ว้ย 

5.2. กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนดอย่างชา้ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ  านวนสมาชิกไม่
ครบถว้น วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบ
ที่พน้จากต าแหน่งนอกเหนือจากการออกตามวาระ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบท่ีตนเขา้มาแทน 

5.3. กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากต าแหน่ง ดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้

5.3.1. พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษิัท  

5.3.2. ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

5.3.3. ตาย 

5.3.4. ลาออก  

5.3.5. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

5.4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะขอลาออกก่อนครบวาระด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะตอ้งแจง้ให้
บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยท าจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้
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คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ระบุ ไวใ้นกฎบัตรฉบับนีแ้ทน
กรรมการตรวจสอบท่ีลาออก  

6. การประชุม 

6.1. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนด หรือประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด 

6.2. วาระการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจะก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้อย่างชัดเจน  และน าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วน จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นใด หรือก าหนดวนัประชมุเรว็กว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้หากการประชมุใน
คราวนัน้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็
ได ้
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6.3. จ านวนครัง้การประชมุ 

6.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

6.3.2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษไดห้ากมีการรอ้งขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือ ประธานกรรมการบรษิัทใหพ้ิจารณาประเด็น
ปัญหาที่จ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนั 

6.4. ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

6.4.1. กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง  และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมดว้ยตนเองไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรืองบ
การเงินประจ าปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุมทุก
ครัง้ 

6.4.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.4.3. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิทั ผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชี เขา้
ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้คิดเห็น หรือตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เก่ียวกับวาระการประชุม  และอาจเชิญที่ปรกึษา
ทางวิชาชีพอื่นใดเขา้ร่วมประขุมเมื่อเห็นว่าจ าเป็นเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ ดว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิัท  

6.5. การลงคะแนนเสียง 

6.5.1. ในเอกสารประกอบการประชมุตอ้งระบชุื่อบคุคลและก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ  ใน
เรื่องที่พิจารณาหา้มมิใหเ้ขา้รว่มประชมุในเรื่องนัน้ ๆ 

6.5.2. การลงมติของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึง่
เสียง ในกรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมมี
สิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าด  

6.5.3. เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6.6. รายงานการประชมุ 

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุม
จะต้องน าส่งต้องคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อ
คณะกรรมการบริษัทจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา  และใหป้ระธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนา้ที่อื่นใด
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ต่อฝ่ายต่าง ๆ ดงันี ้

7.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

7.1.1. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท  าอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ดงันี ้

• สรุปรายงานกิจกรรมที่ท  าระหว่างไตรมาส 

• รายงานท่ีเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน 

• รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 

7.1.2. รายงานส่ิงที่ตรวจพบในทนัที เพื่อคณะกรรมการบรษิัทจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 

• รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมี ส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องอย่างเป็น
สาระส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

• ขอ้สงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

7.2. การรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

รายงานกิจกรรมที่ท  าระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report 

8. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้วิธีประเมินผลการท างานของตนเอง ( self-
assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษิัท  

 
 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง:   
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย เรือ่ง คณุสมบตัแิละขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 


