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 คู่มอืกรรมการตรวจสอบฉบบันี้ เป็นลิขสทิธิข์องบรษิัท บุญชยัพาณิชย์ (1979) จ ากดั และ
บรษิทัในกลุ่ม เพื่อมุ่งมัน่พฒันาระบบการก ากบัดูแลกจิการใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ซึง่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการตรวจสอบ พึงถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางคู่มือกรรมการตรวจสอบ 
ทีก่ าหนดไวน้ี้อย่างเคร่งครดั 

 เพื่อใหคู้่มอืกรรมการตรวจสอบ เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสถานการณ์ และการเปลีย่นแปลง 
จงึก าหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  การเปลีย่นแปลงแก้ไข
ใด ๆ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

 

 

  (   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์   ) 
        ประธานกรรมการ 
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จดัท าโดย : 
 

........…………………………………... 
( นางกาญจนวรรณ สายเชือ้ )                                

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมการบริษทั 
 

........…………………………………... 
( นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ ) 

ประธานกรรมการ 
 

ประวติัการแก้ไขเอกสาร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข (ถา้ม)ี 

0   จดัท าเอกสารเป็นครัง้แรก 
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1. หลกัการและเหตุผล 

  เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และมัน่ใจว่า บรษิทัได้มี
การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั มกีารรายงานทางการเงนิ
ถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื และมกีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึมรีะบบการถ่วงดุล  
คณะกรรมการบรษิทัจงึแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร เพื่อท า
หน้าทีส่อบทานความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง 
รวมถึงท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

  บรษิทัไดส้รุปหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัสิ าคญัทีเ่กีย่วกบักรรมการตรวจสอบ จากหลกัเกณฑ ์กฎ 
ระเบยีบ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบใช้เป็นหลกัและ
แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

เพือ่ใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ขอบเขต 

มผีลใชก้บักรรมการตรวจสอบบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั  

4. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 องคป์ระกอบ 

1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั  

2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

3) กรรมการตรวจสอบต้องไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ (แลว้แต่กรณี) 

4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ด้าน
การบญัชหีรอืการเงนิที่เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ
งบการเงนิได ้ 

5) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
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6) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแต่งตัง้ผู้บรหิารงานตรวจสอบภายในหรอืบุคคลที่มี
ความเหมาะสม ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2 คุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ  

1) มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศ และเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่า
ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทั 

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการ
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

5) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที่เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

6) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร 
หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้
สนิทรพัย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลท าให้
บรษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ี
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ตวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ที่เกดิขึน้ในระหว่างหนึ่ง
ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

7) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอื
หุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้ับค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร ทางวิชาชีพนั ้นด้วย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัต าแหน่ง 

9) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

10) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักจิการของบรษิัท 
หรอืบรษิัทย่อยหรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

11) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบที่มลีกัษณะเป็นไปตามข้อ 3) – 11)  

แล้ว กรรมการตรวจสอบอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสนิใจในการ

ด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยในล าดบัเดยีวกนั ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(collective decision) ได ้
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12) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และ 

13) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

นอกจากนี้ บรษิัทจะพจิารณาคุณสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ใน
ธุรกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

4.3 การด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง 

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รบัการพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบไม่ควร
มวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบครัง้แรก (เวน้แต่คณะกรรมการจะไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นที่
จะใหด้ ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกนิ 9 ปี) และใหก้รรมการตรวจสอบทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระอยู่
ร ักษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทน
ต าแหน่ง เวน้แต่ กรณีทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลอืกให้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 

2) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) เสยีชวีติ  
(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการลาออกต่อ

ประธานกรรมการบรษิทัเป็นหนังสอืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทั พจิารณาแต่งตัง้กรรมการ
อื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน (แลว้แต่กรณี) 

(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้
คู่มอืกรรมการตรวจสอบนี้ 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

3) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง ท าให้มกีรรมการตรวจสอบจ านวนน้อยที่
กฎหมายก าหนด ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนต าแหน่งทีว่่าง เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่กฎหมาย
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หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนดภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จ านวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ จะอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลา
เท่าทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบผูอ้อกจากต าแหน่ง 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งันี้  

5.1 สอบทานใหบ้รษิทั มกีารรายงานทางการเงนิถูกตอ้ง และเพยีงพอตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ
บญัชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

5.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

5.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.5 พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และพจิารณารายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปของบรษิทั และบรษิทัย่อยหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

5.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล  
ดงัต่อไปนี้ 

1) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 
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2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่ต าม
กฎบตัร (Charter) 

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

5.7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ในกรณีทีบ่รษิทัเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจรติ 

5.8 สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเสี่ยงจาก
คณะท างาน และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.9 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ตามขอ้ 5.1 – 5.9 ขา้งต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

5.10 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการ
กระท าดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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หากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลา
ตามที่กล่าวขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท า
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย์ 

5.11 มอี านาจเขา้ถงึขอ้มูลได้ทุกระดบัของบรษิัท รวมถงึการเชิญผู้บรหิาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน 
พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทัง้จดัส่งและให้ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง ภายใต้การปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้รยีกประชุม 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมกีรรมการตรวจสอบร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบร่วมประชุม
เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

6.3 การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

6.4 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมสี่วนได้
เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

6.5 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระต่างๆ ทีพ่จิารณา เช่น ผูบ้รหิาร ฝ่าย
จดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน หรอืผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถงึอาจ
พจิารณาให้มกีารประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคลอื่นเช่นว่านัน้ หากเหน็ว่ามปีระเดน็หรอืข้อ
ควรหารอืกนัเป็นการเฉพาะ 

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นปี เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบได้ประเมินบทบาทและความมปีระสทิธผิลในการก ากบัดูแลการด าเนินงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และจดัส่งคนืมายงับรษิัทภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  เพื่อรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท
ต่อไป  
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8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อการรายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ต่อ
ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มคี าอธบิายอย่างมเีหตุผล พรอ้ม
ตวัเลขสนับสนุนทัง้ในดา้นผลการด าเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลส าเรจ็
และอุปสรรคของบรษิทั 

8.2 กรณีทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัถอนตวัหรอืถูกถอดถอน ควรแจง้เหตุผลต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ 
ตลท. 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อการจดัท าและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงาน
ประจ าปี ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเปิดเผยการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดตีามที่ตลท.
ก าหนด 

9. การพฒันา ฝึกอบรมกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหากมีหลักสูตรที่เห็นว่ามี
ความส าคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee Program : ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น 
เลขานุการบรษิทัจะแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามความประสงคใ์นการเขา้รบัการอบรม 
และจดัใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

10. ภาคผนวก 

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (แบบฟอรม์ทีแ่นบ)
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