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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

วัตถุประสงค์ 
            คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ  คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานและเพื่อให้กิจการมีระบบก ากบัดูแลท่ีดี  
คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวงัถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและการเพิ่ม
มูลค่าใหอ้งคก์รในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินท่ีได้รับ การ
เผยแพร่  

2. เพิ่มความระมัดระวงัในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทให้เพิ่มมากขึ้ น  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะค านึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 

2.1. การรายงานขอ้มูลทางการเงิน  
2.2. การเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม 
2.3. การบริหารทางการเงิน 
2.4. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2.5. การพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน และ /หรือ ผูต้รวจสอบ

ภายในท่ีเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนการประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดของ
ส านกัตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

2.6. การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7. การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
2.8. การเสนอแนะการแต่งตั้งและการประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

3. เอ้ือโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุมภายในไดใ้นเชิงลึกขึ้น  และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
ในดา้นอ่ืน ๆ  

4. ความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 

5. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการเก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้

      ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  จะตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ในการท างานกบั
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  รวมทั้งผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  และเพื่อให้
การด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเป็นตอ้งพฒันาและด ารงไวซ่ึ้งความ
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ช านาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมทั้งเขา้ใจในธุรกิจและความ
เสียหายของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบชุดดงักล่าว  ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ท่าน  

2. กรรมการอิสระท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีข้อบังคับของ
ส านักงานก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  โดยอย่างน้อย 1 ท่านควรมี
ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี  และ/หรือการเงิน 

3. วาระการด ารงต าแหน่งคร้ังละ 3 ปี ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอตัโนมติั 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึง เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม    จดัเตรียมวาระการ
ประชุม  น าส่งเอกสารการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม  

6. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบ จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
1. ลาออก 
2. พน้วาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. เสียชีวิต 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบติัตามท่ีส านักงานก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  (ดู

รายละเอียดในหวัขอ้คุณสมบติัของกรรมการอิสระ) 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้อ
อนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต และ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน                                    
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4. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ี

จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น
อ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ บริษทัแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
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อิสระของตน  รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท า
รายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ
หรือให้กู ้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อน
วนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ
บริษทั 

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  มีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. ปฏิบัติหน้าท่ีภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

2. เชิญกรรมการ  ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัมาร่วมประชุมหรือช้ีแจงหรือตอบขอ้ซักถาม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการและการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วมทุน  และ
โครงการร่วมทุน  ท่ีอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก ในกรณีท่ีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั    

4. ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอขอ้มูลของบริษทัตามท่ี
จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบติังานภายใตห้น้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดย

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตร
มาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบัญชีให้สอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทั
ได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบ
ภายในนอกจากน้ี พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายใน
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหาร
สูงสุดของส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
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ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษทัผูส้อบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจดัให้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ของบริษทัโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด 

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร 
(ซ) รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหก้รรมการบริษทัทราบทุกปี 
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9. อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบติังานของส านกั
ตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุมติั 

11. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

12. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้ รับแจ้งจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีพบ
พฤติกรรมอนัควรสงสัยวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั
ไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และผูส้อบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ทั้งน้ี ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการ
ให้ฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งและจ าเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีของ
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
วิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. การส่งหนังสือเชิญประชุม : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีและวาระการ
ประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร (หรือเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั)  เพื่อให้
มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  และทั้งน้ีได้
ก าหนดเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี   
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• การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทาง
บัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป การด ารงอยู่ของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย
บญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

• การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) 

• การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั  ขั้นตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผนการตรวจสอบดงักล่าวช่วยให้
ตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

• การพิจารณาร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างการ
ตรวจสอบ  และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

• การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 
• การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี  เพื่อวางแผนทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื่อ
ป้องกนัการทุจริตหรือการใชร้ะบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษทั
หรือบุคคลภายนอก 

• การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น  รายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทั  เป็นตน้ 

• การพิจารณาประเมินผลตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

2. จ านวนคร้ังการประชุม  :  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 3 เดือน 
แลว้แต่สถานการณ์และความจ าเป็น  

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  : คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั  เพื่อน าเสนองาน และอาจเชิญเชิญผูอ่ื้นท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ เช่น ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. การลงคะแนนเสียง : ใชร้ะบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติท่ีประชุม  

5. รายงานการประชุม  :  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม  ซ่ึง
รายงานการประชุมดังกล่าวต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วม
ประชุม  พร้อมทั้งน าส่งต่อผูส้อบบัญชีเพื่อยืนยนัข้อมูล  และบอกกล่าวเร่ืองท่ีคณะกรรมการ
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ตรวจสอบใหค้วามใส่ใจหรือควรไดรั้บการใส่ใจเป็นพิเศษ  ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 การรายงานของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป  เน่ืองจากรายงานดงักล่าว
เป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าให้
คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่างระมดัระวงัและค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั   

1.  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท : 
1.1. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอยา่งเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อท่ีคณะกรรมการบริษทัจะ

ไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

•  สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
•  รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน  การตรวจสอบภายในและ
กระบวนการตรวจสอบภายใน 

•  รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั  ควรทราบ  

1.2. รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที  เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา  

• รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
•  ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต  หรือมีส่ิงผิดปกติ  หรือมีความบกพร่อง
ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  

• ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั  

• รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั  ควรทราบ  

2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ : 
           หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่ง
มีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  และได้มีการหารือร่วมกันกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั  
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หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร  กรรมการตรวจสอบ   ท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจรายงานส่ิงท่ีพบ
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได ้ 

3. การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป  : 
รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี  ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั  

 

 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
              ประกาศ ณ วนัท่ี  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
ลงช่ือ....................................................................... 

             (นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต)์ 
                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 


