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กฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ
----------------------------------------------------------------1. บทนํา
คณะกรรมการบริษัท แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจอบเพื่อ ช่ ว ยแบ่ง เบาภารกิจ ของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ปฏิบ ตั ิง านและเพื่อ ให้กิจ การมีร ะบบกํ า กับ ดูแ ลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ มุ่ง หวัง ถึง การเสริม สร้า ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินการและการเพิม่ มูลค่าให้องค์กร
ดังนัน้ การปฏิบตั หิ น้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องดํารงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ในการทํางานกับคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ และเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจําเป็ นต้องพัฒนาและดํารงไว้ซ่งึ ความชํานาญงานและความรอบรูต้ ลอดจน
ความเข้าใจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ เข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี
2. องค์ป ระกอบและการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมตรวจสอบ
โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ จํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1. คณะกรรมการตรวจสอบหรือ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ ค ัด เลือ กประธานกรรมการตรวจสอบ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
2.2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และ/หรือการเงิน
เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ และมีความรูต้ ่อเนื่องเกีย่ วกับ
เหตุทม่ี ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของการรายงานทางการเงิน
2.3. คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ทํ า หน้ า ทีป่ ระสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุม
บันทึกรายงานการประชุมและงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. คุณ สมบัติ
3.1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
และต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ต้องไม่เป็ น
กรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั จดทะเบียน
3.2. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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3.3. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้
3.4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัม พันธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เ ป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย
3.5. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้
บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
3.7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้
3.8. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
3.9. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษทั ย่อ ย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจํา หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อ ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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3.10. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
3.11. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของผูข้ ออนุ ญาต บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต
3.12. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
3.13. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.14. มีความรู้และประสบการณ์ เ พียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ไ ด้ร บั
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. วาระการดํา รงตํา แหน่ ง
4.1. คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) จะเป็ นผูท้ ําการสรรหาและ
เสนอชือ่ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน เพือ่ ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบโดยจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ต่อไป
4.2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และให้เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิสระของบริษทั โดยทีก่ รรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไป
ได้อกี วาระหนึ่ง ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นว่าเหมาะสม (แล้วแต่กรณี)
4.3. กรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้ง
เป็ นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยบริษทั จะแจ้ง
เรือ่ งการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ (แล้วแต่กรณีไป)
4.4. กรณี ท่ีก รรมการตรวจสอบพ้น จากตํ า แหน่ ง ทัง้ คณะ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น จากตํ า แหน่ ง ต้อ ง
รักษาการในตําแหน่งเพือ่ ดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
4.5. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษทั หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือ มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็ นผู้ถอื หุน้ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
4.6. กรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ มีผลให้จาํ นวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนทีก่ ําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ควรแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่ท่มี ีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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ตรวจสอบแทนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิ ด ชอบ
5.1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญชี และผู้บริห ารที่ร บั ผิดชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิน ทัง้ ในรายไตรมาสและประจํา ปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
5.2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ครอบคลุ ม ทัง้ ส่ ว นงานบัญ ชี (Account) ปฏิบ ัติก าร (Operation) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้าง และกําหนดค่า ตอบแทนของหัว หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในเพือ่ สนับสนุ น
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.3. สอบทานให้บ ริษัทฯ ปฏิบตั ิต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกําหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
5.4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ย และ/หรือบริษัท ร่วม และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว โดยคํานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
5.5. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ
บริษัทและ/หรือบริษทั ย่อ ย ตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และบริษทั
ย่อย
5.6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั และ
บริษทั ย่อย
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(8) รายงานอื่น ใดที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
5.7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เป็ นต้น
5.8. ทบทวนกระบวนการการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชันของ
่
บริษทั
5.9. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของ
่
บริษทั ฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และให้ความเห็นในรายงานผล
การประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
5.10. กําหนด ทบทวน และให้ค วามเห็น ชอบนโยบายการบริห ารความเสี่ยงและกรอบการบริห ารความเสี่ย งที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
5.11. กําหนดแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับความเสีย่ งในระดับองค์กร และให้คาํ ปรึกษา คําแนะนําในเรือ่ งการบริหาร
ความเสีย่ ง
5.12. ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละรายงานการประเมินความเสีย่ งขององค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ รวมทัง้ กําหนดแนวทางมาตรการควบคุม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5.13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความคืบหน้าในการกํากับความเสีย่ ง และรายงานสถานะความเสีย่ ง
องค์กร
5.14. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5.15. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าํ เป็ นในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ มีขอ้ บ่งชีไ้ ด้ว่าอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อชือ่ เสียง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงผลประโยชน์
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั เช่น
-

รายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ําคัญในระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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แก้ไขดังกล่าว โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ ที่พบดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้
ทัง้ นี้ อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่รวมถึงอํานาจที่ทําให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รบั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามนิยามทีก่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยได้
6. การประชุม
6.1. ในการประชุ ม แต่ ล ะครัง้ บริษัท ฯ จะกํา หนดวาระการประชุ ม ไว้ล่ว งหน้ า อย่า งชัด เจน และนํ า ส่ง เอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลเพื่อ ประกอบการ
พิจารณาเพิม่ เติม หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษเพื่อพิจารณาเรื่อง
จําเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
6.2. ประธานกรรมการตรวจสอบจะกําหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ โดยการดําเนินการ
จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้ นี้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ น การ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
6.3. จํานวนครัง้ การประชุม
(1) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษได้หากมีการ
ร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้
พิจารณาประเด็นปั ญหาทีจ่ าํ เป็ นต้องหารือร่วมกัน
6.4. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
(1) กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้อ งมีก รรมการตรวจสอบมาประชุ ม ไม่น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่
ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือ ผู้บริห ารของบริษัทหรือบริษัทย่อ ย ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผูส้ อบบัญชี หรือทีป่ รึกษาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ เป็ นต้น
6.5. การลงคะแนนเสียง
(1) ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุช่อื บุคคลและกําหนดให้กรรมการตรวจสอบผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องที่พจิ ารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนัน้ ๆ และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรือ่ งนัน้
(2) การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีเสียงหนึ่ งเสียงในการ
ลงคะแนน กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูช้ ข้ี าด
(3) เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
6.6. รายงานการประชุม
(1) ให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายเป็ นผู้จ ดรายงานการประชุม ซึ่ง
รายงานการประชุมจะต้องนําส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
(2) การจัดทํารายงานการประชุม เป็ นหน้ าที่ของเลขานุ ก ารตรวจสอบเป็ นผู้จดั ทําโดยรายงานการ
ประชุมต้องได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วนก่อน จะใช้เป็ นเอกสารในการๆ
อ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครัง้
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน้ า ที่อ่ืน ใดที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีค วามสํา คัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัวไป
่ เนื่ อ งจากรายงานดัง กล่า วจะแสดงความเห็นอย่า งเป็ น อิส ระ และ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการบริษทั มันใจได้
่
ว่าฝ่ ายจัดการได้มกี ารบริหารงานอย่าง
ระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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7.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
(1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีท่ ําอย่างเป็ นประจํา เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทใน
คราวถัดไปเพือ่ ทราบ
- สรุปรายงานกิจกรรมทีท่ าํ ระหว่างปี
- รายงานเกี่ ย วกับ ความเห็น ต่ อ รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ
กระบวนการตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
(2) รายงานสิง่ ทีต่ รวจพบในทันที เพือ่ คณะกรรมการบริษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
- รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิ ษฐานว่าอาจมีก ารทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือ มีความบกพร่อ ง
สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท ถึง สิ่ง ที่มีผ ลกระทบอย่ า งมี
นั ย สํา คัญ ต่อ ฐานะการเงิน และผลการดํา เนิ น งาน และได้มีก ารหารือ ร่ว มกัน กับ คณะกรรมการบริษัท และ
ผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่ งอาจรายงานสิง่ ที่พบดังกล่าวต่อ สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณีไป)
7.3. การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
รายงานกิจกรรมทีท่ าํ ระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริษทั ฯ
8. การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้วธิ ีประเมินผลการทํางานของตนเอง (SelfAssessment) โดยประเมินผลทัง้ ในภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคลซึ่งอาจจะกระทําในลักษณะ Peer Review และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจให้ความเห็นเพิม่ เติม เพือ่ นํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าํ หนดไว้
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาว่าจ้างบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกที่มคี วามเชี่ยวชาญและเป็ น
อิสระมาช่วยประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจําเป็ นและสมควร
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มขี น้ึ ทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นข้อมูล
ประกอบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
9. การทบทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และจะนํ าเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการบริษทั
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ทะเบีย นควบคุม เอกสาร
ลํา ดับ
01
02
03

วัน ที่จ ดั ทํา
15 เม.ย. 62
01 ก.พ.63
25 พ.ค.63

รายละเอีย ดการดํา เนิ น การ
วัน ที่บ งั คับ ใช้
จัดทํานโยบาย เสนอขออนุ มตั ปิ ระกาศใช้ครัง้ แรก
ปรับแก้ตามคําแนะนําคณะกรรมการบริษทั
28 ก.พ.63
ปรับแก้เรือ่ ง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ 03 ก.ย. 63
เป็ นไปตาม พ.ร.ก.การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563
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ผูด้ าํ เนิ น การ
เลขานุ การ
แผนกกฎหมาย
แผนกกฎหมาย

