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คณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จดัตัง้ขึ้นตามมติ
คณะกรรมการบรษิทั  เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ   ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
ตลอดจนสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี้  
หลกัเกณฑใ์นการท ากฎบตัร ประกอบดว้ย 

1. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ฉบบันี้ จดัท าขึน้โดยมหีลกัเกณฑใ์นการจดัท าคอืให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. การแกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงกฎบตัรนี้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 
3.  ให้มีการทบทวนกฎบัตรนี้ เป็นประจ าทุกปี หรือเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดของ                  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อนึ่ง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (“กฎบัตรฯ”) ฉบับนี้  จ ัดท าขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มสี่วนได้เสียทุกท่าน ได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ 
โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบ (องคป์ระกอบ  คุณสมบตั ิ การแต่งตัง้  วาระการด ารงต าแหน่ง  การ
พน้จากต าแหน่ง)  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  การประชุม และการรายงาน  
ตลอดจนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1.  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบรษิทัที่เป็นกรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบ 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้บรหิารจากส านัก
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการบรษิัท โดยจะต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม ตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนตอ้งเป็นผูม้คีวามรูห้รอืประสบการณ์ดา้นการบญัช ีหรอืการเงนิ 
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(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมกีารประชุมปกตริว่มกนัอยา่งน้อย ปีละ 4 ครัง้ ตามรอบระยะเวลาการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ  

(2)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมกีรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการตรวจสอบทัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชุม  โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานใน
การประชุม ส าหรบัการออกเสยีงในการประชุมกอ็าจใชห้ลกัการเดยีวกนักบัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั คอื ถอืว่ากรรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ม ี1 เสยีง  โดยหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมสี่วน
ได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ต้องไม่ร่วมพจิารณาให้ความเหน็ในเรื่องนัน้ 
และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามคีะแนนเสยีงเท่ากนักใ็ห้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้น
อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด  ทัง้นี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(3) ในการประชุมแต่ละครัง้จะมกีารก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน และน าส่งหนังสอื
เชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมเีวลาในการพจิารณาเรื่องต่างๆ 
หรอืเรยีกขอขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ 

(4)  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรมกีารพจิารณาในเรือ่งต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ประเดน็ต่างๆ ทีพ่จิารณาควรครอบคลุมขอบเขตความรบัผดิชอบตามกฎ
บตัร โดยอยา่งน้อยควรมกีารประชุมเพื่อพจิารณาเรือ่งต่อไปนี้ 

(4.1)  การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิาง
บญัช ีการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัช ีการด ารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บญัชทีี่ส าคญั รวมถงึเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบายบญัช ีก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหา หรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบ
งบการเงนิ เพื่อพจิารณาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 

(4.2) พจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) และนโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy)  

(4.3) พจิารณาทบทวนรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(4.4) พจิารณาการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ จรรยาบรรณธุรกจิ 
และจรยิธรรม  

(4.5) งานอื่นทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  

(5)  คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมกีารประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพเิศษเพิม่จากการประชุมปกติ 
หรอืจดัการประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกตขิอง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มวีาระอื่นๆ อยูด่ว้ยกไ็ด้ 

(6) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได ้หากมกีารรอ้ง
ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรอืประธานกรรมการบรษิัท เพื่อ
พจิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชญิกรรมการ หรอืผู้บรหิารของบรษิัทฯ หรอืผู้สอบบญัชเีข้าร่วม
ประชุมในเรื่องบางเรื่องทีเ่กี่ยวข้องได ้เช่น การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แผนการตรวจสอบ เป็นตน้ 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชญิผู้เชี่ยวชาญ หรอืนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อหารอืประเดน็ปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งมหีรอือาจมผีลกระทบส าคญั
ต่องบการเงนิ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งมสีาระส าคญั 

(9)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่องจากต้องเป็นผู้จดัเตรยีม และ
น าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา เวน้แต่จะมกีารประชุมในเรื่องทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า มคีวามละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็นการพจิารณาร่วมกนัเฉพาะผู้ที่เป็น
กรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

(10) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบั
เดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

3.   ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย 

4.   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อสิระของกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้
ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุมหรอืหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6.   ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนั ้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7.   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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8.   ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอื
บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9.  ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
10.  ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
11.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตัดสินใจการด าเนินกิจการของ           

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

12.  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

13. มคีุณสมบตัอิื่น ๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
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1. สอบทานให้บรษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลกัการบัญชี ที่รบัรอง
โดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 

2.  สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) และนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ที่เหมาะสมมปีระสทิธผิล และพจิารณาความ
เป็นอสิระของส านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบร่วมกบักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าส านักตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าหน่วยงานอื่น
ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3.   สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.   พิจารณา คดัเลือก เสนอ แต่งตัง้ บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ    
บรษิทัฯ ตลอดจนเลกิจา้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้
เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัช ี โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
ผูส้อบบญัชจีะพน้จากการท าหน้าทีข่องบรษิทัฯ ในกรณดีงัต่อไปนี้ 

 (1) ผู้สอบบญัช ีฝ่าฝืน และ/หรอืไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 (2) ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไรผ้ลตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี
 (3) ผูส้อบบญัชปีระพฤตผิดิจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ ส าหรบัผูส้อบ

บัญชีในสาระส าคัญ และได้รบัโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ี

 (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชกี าหนดว่า เป็นผู้มพีฤติกรรมอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพีบญัช ี

5.  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว 
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

 (1)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
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 (2)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 (3)   ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 (4)   ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 (5)   ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (6)   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
 (7)   ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการฏบิตัหิน้าที่ตามกฎ

บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (8)   รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7.   สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏบิตัิงานของส านักตรวจสอบ

ภายใน ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิใหฝ่้าย
จดัการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสาร
ตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น 

8.   ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 (1)   รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (2)   การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่  

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการ
หรอืการกระท านัน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9.  คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ในการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของนโยบาย
บรหิารความเสี่ยง ด้านการทุจรติและระบบที่ใช้ในการจดัการความเสี่ยง โดยมหีน้าที่หลกัในการ
บรหิารความเสีย่งองคก์รดงัต่อไปนี้  
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(1)  ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใหค้รอบคลุมถงึการสอบทาน
การควมคุมภายในของการด าเนินงานตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบาย
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน ความเสีย่ง จากการท าทุจรติในกระบวนการด าเนินงานอื่นๆ  

(2) รบัทราบรายงานเกีย่วกบัการทุจรติ อาทเิช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทัว่ไปเพื่อให้
ขอ้มลูรายละเอยีดของ การบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติ รายงานเรือ่งการทุจรติตามรอบ
ระยะเวลาทัว่ไป รายงานด่วนเรือ่งการทุจรติรา้ยแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ 
เป็นตน้  

(3)  ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัชใีนกรณทีีบ่รษิทัประสบเหตุการณ์ทุจรติทีม่นียัส าคญั  
10.  พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยการประเมนิตนเองและรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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  1. การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(1) รายงานกจิกรรมต่างๆ ทีท่ าอยา่งเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 (1.1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเรือ่งต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 (1.2)  สรปุรายงานกจิกรรมทีท่ าระหว่างปี  

 (1.3) รายงานเกี่ยวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน กระบวนการ

ตรวจสอบภายใน และนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

 (1.4)  รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ  

(2) รายงานสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 

(3) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(4) รายงานการทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(5) รายงานการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

  2. การรายงานต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
รายละเอยีดเช่นเดยีวกนักบัรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทัฯ  ทัง้นี้ รปูแบบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ะจดัท ารายงาน 

  3. รายงานต่อหน่วยงานราชการ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอยา่ง มี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และไดม้กีารหารอืรว่มกนักบัคณะกรรมการบรษิทั
และผูบ้รหิารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข เมือ่ครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้ว่มกนั หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าว  โดยไมม่เีหตุผลอนั
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวโดยตรงต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ด้ 
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กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1.   คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.   คณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้คดัเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืมเีหตุใดทีก่รรมการตรวจสอบ ไม่สามารถ

อยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด คือ 3 คน 
คณะกรรมการบรษิัท ควรแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัที่
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสอดคล้องกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบรษิทัจดทะเบยีนตามที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

4. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามวาระกรรมการบรษิทั 
5. เมือ่ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษิทัยงัไม่ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม ่ให้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง การแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ต้องกระท าภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการ
ชุดเดมิ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวาระ
หนึ่ง ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

6. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น มใิช่ถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลอื
วาระไมน้่อยกว่า 3 เดอืน ใหค้ณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่ง              
เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบทีต่นแทน 

กำรพ้นจำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง เมือ่  
 1) ครบก าหนดตามวาระ 
 2) ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 3) ลาออก 
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 4) ถงึแก่กรรม 

5) คณะกรรมการบรษิทั มมีตถิอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
6) ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก  เวน้แต่ในความผดิ

ทีก่ระท าดว้ยความประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 
7) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
8) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

2. กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงค์จะลาออกก่อนครบการด ารงต าแหน่ง ควรแจง้เป็นหนังสอืต่อบรษิทัฯ 
ล่วงหน้าพอสมควร เช่น อย่างน้อย 1 เดอืน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบรษิัทจะได้
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่าออก ทัง้นี้ บรษิทัฯ ต้องแจง้
การลาออก พร้อมส่งส าเนาหนังสอืลาออกให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย ส่วน
กรรมการตรวจสอบผู้ที่ลาออกอาจชี้แจงถึงสาเหตุดงักล่าว ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทราบดว้ยอกีทางหนึ่งกไ็ด ้

3. ในกรณทีีก่รรมการตรวจสอบถูกถอดถอน ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บรษิทัฯ ตอ้งแจง้การถูก
ถอดถอน พรอ้มสาเหตุ ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ โดยกรรมการตรวจสอบทีถู่กถอด
ถอนนัน้ มสีทิธชิีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทราบดว้ยกไ็ด้ 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ไดร้บัอนุมตัโิดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 
เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2560  และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  และให้
ยกเลกิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัเดมิ ทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่25 พฤษภาคม 2558 

 

 
 

…………………………………………………………… 

                                                                                 (นายครี ี กาญจนพาสน์)                                                                                                                            

                                                                                 ประธานกรรมการบรษิทั 
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