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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

▪ องค์ประกอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการ
อิสระซึง่สามารถใช้ดลุพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพืน้ฐานของงบการเงินซึง่จ าเป็นต้องมใีนการ
ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความช านาญทางการบญัชีหรือการจดัการ
ด้านการเงินที่ เก่ียวข้องตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
ติดต่อส่ือสารโดยตรงกับผู้สอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

▪ วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัที่ได้รับแต่งตัง้หรือตามวาระการเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้อีกก็ได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นที่นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงัต่อไปนี ้

(ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

(ค) ตาย 

(ง) ลาออก 

(จ) ถกูถอดถอน 

ทัง้นี ้ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งให้บริษทัฯ 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลาออก 
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
การนดัหมายการประชมุ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ การประชุม 

1.  วาระการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบ 
การประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลา
พอสมควรในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชมุสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

2.  จ านวนครัง้ประชมุ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมี
การร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือประธานกรรมการของบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็น
ปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกนั 

3.  องค์ประชมุ 

3.1 กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ  

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้  ประธานกรรมการตรวจสอบหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมาย 
อาจก าหนดให้ด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการตรวจสอบ
ทกุรายในท่ีประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและ
เงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  และถือว่าการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่
สามารถร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่เข้าประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ ตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้สอบบญัชี นกักฎหมายภายนอก หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซกัถามใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัวาระการประชมุ 

4.   การลงคะแนนเสียง 

4.1  ในเอกสารประกอบการประชมุต้องระบชุื่อบคุคลที่เข้าร่วมประชมุและก าหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้ที่
มีสว่นได้เสียใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชมุเพื่อแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

4.2  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การลงมติ
ของที่ประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหน่ึงเสียง ในกรณีที่การลงมติ
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็น
การชีข้าด  

4.3  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.  รายงานการประชมุ 

ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บนัทึกรายงาน
การประชุม ซึง่รายงานการประชมุจะต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู  เฉพาะวาระท่ีเก่ียวข้อง) ภายใน 14 วนัท าการ ภายหลงัจากวนัประชมุ 

▪ คุณสมบัติ 

1. มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการราย
นัน้ ๆ ด้วย 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ไ ด้เงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
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ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตน
สทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และ 

13. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบตัิในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 

▪ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส
และประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่
เห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ  

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  

3. พิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน  

4. มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนกังาน หรือ
บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จงข้อมลู รวมทัง้จดัส่งและให้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ภายใต้การปฏิบตัิงานตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลัง และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปล่ียน
แผนงานตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
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ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิ ชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุปี  

6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ รวมถึงเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยาก ร 
ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท า
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

9.     จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ 
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) และ  

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10.   สอบทานและติดตามผลการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงในการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครัง้ รวมถึงประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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11.   พบฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12.   สอบทานกระบวนการเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนของบริษัท ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร 

13.   สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 

14.   ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

15.   ทบทวนผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาโดยจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

16.   จดัหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

17. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ในการปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 

 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไข เปล่ียนแปลง นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ และกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และ/หรือ บทบญัญัติของกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

▪ การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

2. รายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทกุไตรมาส 

3. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  

 (1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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 (2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในการ
กระท าดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าวต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักิจการท่ีท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ 

▪ การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้วิธีประเมินผลการท างานของตนเอง (Self-
Assessment) โดยประเมินผลทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท เป็นประจ าทกุปี 

ทัง้นี  ้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
1/2565 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565 

 

         -ประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ- 

             (นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ) 
        ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 


