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1. วตัถปุระสงค ์

กฎบัตรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหนำ้ที่  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และควำมรับผิดชอบ ของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษัิทในกำร 

ท ำหนำ้ทีก่ ำกับดแูลและตรวจสอบกำรปฏบัิตงิำนของฝ่ำยจัดกำรวำ่ไดน้ ำนโยบำยและกลยุทธไ์ปปฏบัิตติำมทีก่ ำหนดไวเ้พือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและผูถ้ือหุน้  ตลอดจนใหค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี 

(Good Corporate Governance) กำรบรหิำรควำมเสี่ยง (Risk Management) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทเป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง โปรง่ใส มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 

2. ค านยิาม  

 “บรษัิท” หมำยถงึ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำรบรษัิท” หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถงึ คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ำกัด (มหำชน) 

 “กรรมกำรอสิระ” หมำยถงึ กรรมกำรทีไ่ม่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ไม่เป็นพนักงำน/ลูกจำ้ง/ทีป่รกึษำทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ ำ/ 

ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล ำดับเดยีวกัน หรอืนติบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้/ผูถ้อื

หุน้รำยใหญ ่ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

 “พ.ร.บ.” หมำยถงึ พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 “ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยถงึ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 “ตลำดหลักทรัพย”์ หมำยถงึ ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 “บคุคล หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้” หมำยถงึ บคุคล หรอืนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิท หรอืนติบิคุคล

ที ่1) กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร หรอื 2) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื 3) ผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษัิท หรอื 4) บุคคลที่มคีวำมสัมพันธ์ทำง

สำยโลหติ ทำงกำรสมรส หรอืจดทะเบยีนตำมกฎหมำยกับบุคคลตำมขอ้ 1) หรอื 2) หรอื 3) เขำ้ไปถือหุน้ หรอืมีอ ำนำจควบคุม  

หรอืมสีว่นไดเ้สยีอืน่ใด ไมว่ำ่โดยทำงตรง หรอืทำงออ้มอยำ่งมนัียส ำคัญ 

 

3. อ านาจ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจในกำรด ำเนินกำร หรอืมอบอ ำนำจใหส้อบสวนเรือ่งส ำคัญใด ๆ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่

ควำมรับผดิชอบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจในเรือ่งดังตอ่ไปนี ้ 

3.1 มอี ำนำจที่จะว่ำจำ้งทีป่รกึษำภำยนอกทีเ่ป็นอสิระมำใหค้ ำแนะน ำ ขอ้คดิเห็น หรอืช่วยด ำเนินกำรสอบสวนในเรือ่งที่

เกีย่วขอ้งกับกำรด ำเนินงำนตำมควำมรับผดิชอบ ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็น เพื่อใหก้ำรปฏบัิตหินำ้ทีเ่ป็นไปดว้ยดีดว้ยค่ำใชจ้่ำยของ

บรษัิท 

3.2 มอี ำนำจทีจ่ะขอขอ้มลูสำรสนเทศตำมทีต่อ้งกำร และขอควำมรว่มมอืตำมค ำรอ้งขอจำกพนักงำนของบรษัิท และ 

3.3 มอี ำนำจทีจ่ะเชญิกรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำรหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมำใหถ้อ้ยค ำ หรอืขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ หรอืเขำ้ร่วม

ประชุม ตลอดจนสำมำรถเชญินักกฎหมำย ผูส้อบบัญช ีผูต้รวจสอบภำยใน หรอืที่ปรกึษำภำยนอกเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได ้

 

4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 4.1 กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

 4.2 มกีรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 3 คน 

 4.3 คณะกรรมกำรบรษัิทเลอืกกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมเหมำะสม 1 คน เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  

 



 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

119000007-SD-013 Rev.12 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ.doc หนำ้ : 2/7 
 

5. คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ไดร้ับแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำร หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 มคีุณสมบัตเิป็นกรรมกำรอสิระเป็นไปตำมหลักเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดังนี ้ 

5.2.1 ถอืหุน้ไม่เกนิ 1 % ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท* ทัง้นี้ ใหนั้บรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ี่

เกีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

5.2.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนรว่มบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี

อ ำนำจควบคมุของบรษัิท* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี 

5.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยของกรรมกำรรำยอื่น 

ผูบ้รหิำรบรษัิท ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร

หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

5.2.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสัมพันธท์ำงธุรกจิกับบรษัิท* ในลักษณะทีอ่ำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ีนัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกจิกับบรษัิท* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี 

5.2.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ

ส ำนักงำนสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท* เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย

กวำ่ 2 ปี 

5.2.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ

ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดรั้บค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษัิท* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี ำนำจ

ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมลัีกษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่

นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

5.2.7 ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่

5.2.8 ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มนัียกับกจิกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำ

ทีร่ับเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิ 1% ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบ

กจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกันและเป็นกำรแขง่ขันทีม่นัียกับกจิกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

5.2.9 ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระเกีย่วกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

* รวมถงึบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิท 

5.3 ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหตั้ดสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่หรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิท 

5.4 ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล ำดับเดยีวกันเฉพำะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.5 มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมกำรตรวจสอบ

อยำ่งนอ้ย 1 คนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของงบกำรเงนิ 

 5.6 เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทจดทะเบยีนไมเ่กนิ 5 แหง่ 

 5.7 สำมำรถปฏบัิตหินำ้ที ่แสดงควำมเห็น และรำยงำนผลกำรปฏบัิตงิำนตำมหนำ้ที ่ทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษัิทไดโ้ดยอสิระ โดยไมอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท หรอืผูม้อี ำนำจควบคุม รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืญำตสินทิของบคุคลดังกลำ่ว 

 5.8 สำมำรถอทุศิเวลำ และควำมคดิเห็นอยำ่งเพยีงพอในกำรปฏบัิตงิำนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 5.9 ไดร้ับกำรอบรม และเสรมิสรำ้งควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง และสม ่ำเสมอ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งต่อกำรด ำเนนิงำนของกรรมกำร

ตรวจสอบ ใหท้ันต่อกำรเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกดิขึน้ และควรไดเ้พิม่พูนควำมรูเ้กีย่วกับกำรด ำเนินงำนของบรษัิท อย่ำงต่อเนื่อง เพือ่

เพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.10 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูม้ีควำมสำมำรถเป็นผูน้ ำ และน ำกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกตอ้ง 

วำงแผนงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ และใหค้วำมมั่นใจในควำมมปีระสทิธผิลโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

6. วาระการด ารงต าแหนง่ 

 6.1 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้น

ขอ้บังคับของบรษัิท 

 6.2 กรรมกำรตรวจสอบเมือ่พน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ อำจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีได ้แต่จะไม่มกีำรต่อ

วำระโดยอัตโนมัต ิ

 6.3 กรรมกำรตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบรษัิทล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 เดอืน 

และยืน่หนังสอืลำออก พรอ้มระบเุหตผุลทีก่ำรลำออกดว้ย 

 6.4 กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให ้

คณะกรรมกำรบรษัิทพจิำรณำแตง่ตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน ภำยใน 3 เดอืน นับจำกวันทีม่กีรรมกำร

ตรวจสอบไมค่รบถว้น โดยบคุคลทีด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนนัน้ จะด ำรงต ำแหน่งเท่ำวำระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมกำร

ตรวจสอบทีต่นแทน 

 6.5 กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 

  (1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

  (2) ขำดคณุสมบัตขิองกรรมกำรตรวจสอบ 

  (3) ตำย 

  (4) ลำออก 

  (5) ถกูถอดถอน 

  (6) ตอ้งโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดหรอืค ำสั่งทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคุก เวน้แต่ในควำมผดิทีก่ระท ำ

ดว้ยประมำท หรอืควำมผดิลหโุทษ 

  (7) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

  (8) เป็นบคุคลลม้ละลำย 

 

7. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 7.1 กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  (1) จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ดว้ยกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  (2) เนื้อหำในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบควรมีควำมชัดเจน และระบุถงึควำมหมำย ค ำจ ำกัดควำม 

รวมถงึกำรปฏบัิตหินำ้ทีใ่นดำ้นตำ่ง ๆ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  (3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบใหม้เีนือ้หำทีเ่ป็นปัจจุบัน และสอดคลอ้งกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

และสำมำรถน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 7.2 รำยงำนทำงกำรเงนิ 

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทมกีระบวนกำรจัดท ำ และกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิทใหม้คีวำม 

ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชือ่ถอืได ้และทันเวลำ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้อบบัญช ีและผูบ้รหิำรที่รับผดิชอบจัดท ำรำยงำน

ทำงกำรเงนิ ทัง้รำยไตรมำส และประจ ำปี 

  (2) สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส งบกำรเงนิประจ ำปี รวมถงึรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทรว่มกับ

ฝ่ำยจัดกำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบัญช ีเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่รำยงำนทำงกำรเงนิไดจั้ดท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
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ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพยีงพอกอ่นทีจ่ะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

 7.3 รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

  (1) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

และขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่รำยกำรดังกลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

  (2) พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทในกรณีทีเ่กดิรำยกำรเกีย่วโยง หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืรำยกำรที่

อำจกอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้คีวำมถกูตอ้ง และครบถว้น 

 7.4 กำรควบคมุภำยใน  

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 

  (2) พจิำรณำผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบัญช ีและหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเกีย่วกับระบบ

กำรควบคมุภำยใน และเสนอใหฝ่้ำยจัดกำรปรับปรงุแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ตดิตำมผลกำรด ำเนนิกำรตำมขอ้เสนอแนะนัน้ 

  (3) พจิำรณำ “แบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำบรษัิทมรีะบบกำรควบคุม

ภำยในทีเ่พยีงพอ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 7.5 กำรตรวจสอบภำยใน 

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอสิระ และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่

เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 

  (2) สอบทำนกจิกรรม และโครงสรำ้งของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และอนุมัตกิฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 

  (3) รว่มพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ โยกยำ้ย หรอืเลกิจำ้งหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้

ก ำหนดคำ่ตอบแทนหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ 

  (4) สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยเฉพำะทีเ่กี่ยวกับระบบ

ควบคมุภำยใน และกระบวนกำรจัดกำรทำงกำรเงนิ 

  (5) พจิำรณำใหค้วำมเห็น และใหข้อ้สังเกตงบประมำณ และอัตรำก ำลังของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อ

เสนอฝ่ำยจัดกำรเป็นผูอ้นุมัต ิ

  (6) พจิำรณำแผนงำนตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบัญชขีองบรษัิท

รวมถงึทีป่รกึษำดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (ถำ้ม)ี ใหม้คีวำมสัมพันธท์ีเ่กือ้กลูกัน ไมซ่ ้ำซอ้น 

  (7) คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตัง้หัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

  (8) เปิดโอกำสใหหั้วหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหำรอืหรอืตดิต่อกับกรรมกำรตรวจสอบไดท้ันททีีม่ปัีญหำ 

หรอืพบประเด็นส ำคัญ โดยเป็นกำรหำรอือยำ่งเป็นทำงกำรหรอืไมเ่ป็นทำงกำรก็ได ้ 

 7.6 กำรสอบบัญช ี

  (1) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบัญชี และเสนอ

คำ่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีโดยค ำนงึถงึควำมน่ำเชือ่ถอื ควำมเพยีงพอของทรัพยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนสอบบัญชนัีน้ 

และประสบกำรณ์ของบุคลำกรทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิท รวมถงึผลกำรปฏบัิตงิำนทีผ่่ำนมำ ตลอดจนพจิำรณำ

ถอดถอนผูส้อบบัญช ีทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอควำมเห็นดังกลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำและขออนุมัตจิำก

ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ตอ่ไป 

  (2) สอบทำนขอบเขต และวธิกีำรตรวจสอบทีเ่สนอโดยผูส้อบบัญช ีรวมทัง้พจิำรณำเหตุผลในกำรเปลีย่นแปลง

แผนกำรตรวจสอบ (กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงแผนกำรตรวจสอบในภำยหลัง) 

  (3) เสนอแนะใหผู้ส้อบบัญชสีอบทำน หรอืตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ทีเ่ห็นว่ำจ ำเป็น และเป็นเรือ่งส ำคัญระหว่ำง

กำรตรวจสอบบัญชขีองบรษัิท และบรษัิทยอ่ยได ้

  (4) สอบทำนรำยงำนของผูส้อบบัญชทีีจั่ดท ำ เสนอใหฝ่้ำยจัดกำรปรับปรุงแกไ้ข และตดิตำมผลกำรด ำเนนิกำร

ตำมขอ้เสนอแนะนัน้ 
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  (5) พจิำรณำควำมเพียงพอ และควำมมปีระสทิธภิำพในกำรประสำนงำนระหว่ำงผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบ

ภำยใน 

  (6) รับทรำบผลกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชโีดยไม่ชักชำ้ในขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับพฤตกิำรณ์อันควรสงสัยว่ำ 

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ หรอืบุคคลซึง่รับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ไดก้ระท ำควำมผดิ ตำม

มำตรำ 281/2 วรรค 2 มำตรำ 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมำตรำ 313 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ.”) เมือ่ผูส้อบบัญชไีดพ้บและด ำเนนิกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่

ชักชำ้ รวมทัง้ตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และผูส้อบบัญชทีรำบ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่

ไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบัญช ี

 7.7 กำรปฏบัิตติำมกฎหมำย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทปฏบัิตติำม พ.ร.บ. ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของ

บรษัิท 

 7.8 กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อทรำบ และ

พจิำรณำอยำ่งนอ้ยไตรมำสละครัง้ 

  (2) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแสดงรำยกำรตำมที่ตลำด

หลักทรัพยก์ ำหนด และใหล้งนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

  (3) ในกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ หรอืมขีอ้สงสัยว่ำมรีำยกำร หรอืกำรกระท ำ ซึง่อำจ

มผีลกระทบอยำ่งมนัียส ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บรษัิท เพือ่ด ำเนนิกำรปรับปรงุแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำร หรอืกำรกระท ำดังกลำ่ว ไดแ้ก่ 

   (3.1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

   (3.2) กำรทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคัญในระบบกำรควบคมุภำยใน 

   (3.3) กำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ. ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

  (4) หำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืผูบ้รหิำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรับปรุงแกไ้ขรำยกำร หรอืกำรกระท ำที่เขำ้

ลักษณะตำมขอ้ (3.1), (3.2) และ (3.3) ขำ้งตน้ ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึง่ 

อำจรำยงำนวำ่มรีำยกำร หรอืกำรกระท ำตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้ตอ่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลักทรัพย ์

 7.9 กำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทมีกระบวนกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ใหแ้นวทำง และ

ขอ้เสนอแนะทีจ่ ำเป็นเพือ่กำรพัฒนำ 

  (2) ใหค้วำมส ำคัญโดยส่งเสรมิใหบ้รษัิทก ำหนดเรือ่งกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีไวเ้ป็นวำระประจ ำของกำรประชมุ 

คณะกรรมกำรบรษัิท และกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษัิท 

 7.10 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

  (1) สอบทำนใหบ้รษัิทมกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบมำตรฐำนทีเ่หมำะสม มปีระสทิธภิำพ และ

เกดิประสทิธผิล 

  (2) รว่มกับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และฝ่ำยบรหิำรในกำรพจิำรณำ และให ้

ควำมเห็นในรำยงำนผล และรำยงำนควำมคบืหนำ้กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท 

 7.11 กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

  สอบทำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษัิทตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ หำกพบ หรอืมขีอ้สงสัยว่ำมรีำยกำร หรอื

กำรกระท ำใด ซึง่อำจมผีลกระทบอยำ่งมนัียส ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนนิงำนของกลุ่มบรษัิท รวมถงึกำรทจุรติคอรรั์ปชั่น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนกรณีดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร  
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 7.12 ควำมรับผดิชอบอืน่ ๆ  

  (1) ปฏบัิตกิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษัิทตำมหนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบรษัิท ในขณะทีค่วำมรับผดิชอบในกจิกรรมทกุประกำรของบรษัิทตอ่บคุคลภำยนอกยังคงเป็นของคณะกรรมกำรบรษัิท

ทัง้คณะ 

  (2) มหีนำ้ทีต่ำมทีต่ลำดหลักทรัพย ์ประกำศก ำหนดเพิม่เตมิ 

  (3) ก ำกับดูแลใหม้กีระบวนกำรรับแจง้เบำะแส ในกรณีทีพ่นักงำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มตำ่ง ๆ มขีอ้สงสัย หรอื

พบเห็นกำรกระท ำอันควรสงสัยวำ่มกีำรฝ่ำฝืน หรอืไมป่ฏบัิตติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บังคับ จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยกำรก ำกับดแูล

กจิกำรที่ด ีเพือ่ใหค้วำมมั่นใจแก่ผูแ้จง้เบำะแสว่ำ บรษัิทมีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นอสิระ และมกีำรด ำเนินกำรในกำรตดิตำมที่

เหมำะสม 

  (4) ควบคมุดแูล กรณีกำรสอบสวนพเิศษตำมควำมจ ำเป็น 

 

8. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.1 ควรมกีำรประชมุอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ และตอ้งมกีำรก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุของกำรประชุม แต่ละครัง้

อย่ำงชัดเจน โดยน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบล่วงหนำ้ อย่ำงนอ้ย 7 วัน ก่อนกำรประชุม ทุกครัง้ 

ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่มคีวำมจ ำเป็นเรง่ดว่นอำจแจง้ใหก้รรมกำรตรวจสอบทรำบลว่งหนำ้นอ้ยกวำ่ 7 วันได ้

 8.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้ในกรณีที่มีค ำขอจำกสมำชิกของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภำยใน หรอืคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่พจิำรณำประเด็นตำ่ง ๆ ซึง่ตอ้งน ำมำหำรอืรว่มกัน 

 8.3 กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ หรอืตอ้งมกีรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด จงึจะถอืวำ่ครบองคป์ระชมุ 

 8.4 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบลำประชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบัิตหินำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึง่มำประชุม 

เลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธำนในทีป่ระชมุ 

 8.5 กรรมกำรตรวจสอบ 1 คน มเีสยีงหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน กำรวนิิจฉัยชีข้ำดใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ในกรณีทีค่ะแนน

เสยีงเทำ่กัน ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

 8.6 กรรมกำรตรวจสอบผูม้สี่วนไดเ้สยีใด ๆ ในวำระทีพ่จิำรณำ กรรมกำรตรวจสอบคนนัน้ตอ้งไม่ร่วมพจิำรณำใหค้วำมเห็น

ในเรือ่งนัน้ ๆ  

 8.7 กำรลงมตขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีำรประชุม ซึง่ถอืว่ำมผีลสมบูรณ์ เสมอืนหนึ่งว่ำ  

ไดม้กีำรประชมุลงมตแิลว้ เมือ่มตนัิน้ ๆ ไดร้ับกำรลงนำมโดยกรรมกำรตรวจสอบทกุคนทกุครัง้ 

 8.8 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 8.9 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมำยเป็นผูจ้ดบันทกึรำยงำนกำรประชมุ และจัดท ำรำยงำนกำร

ประชมุ 

 8.10 ตอ้งมกีำรน ำส่งรำยงำนกำรประชุมทุกครัง้ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วัน ก่อนวัน

ประชมุครัง้ถัดไป โดยจัดส่งพรอ้มหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้น ำส่งรำยงำนกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท

เพือ่รับทรำบ 

 8.11 จัดใหม้กีำรประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเขำ้ร่วมดว้ย อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่หำรอื

แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นกันในประเด็นทีอ่ำจเกีย่วขอ้งกับฝ่ำยจัดกำร 

8.12 จัดใหม้ีกำรประชุมร่วมกับประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือ

แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นระหวำ่งกัน 

 8.13 จัดใหม้กีำรประชมุร่วมกับหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท โดยไม่มฝ่ีำยจัดกำรเขำ้รว่มดว้ย อยำ่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ เพือ่หำรอื แลกเปลีย่นควำมคดิเห็นในกำรปฏบัิตงิำนดำ้นตรวจสอบภำยใน 
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9. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่ใหค้วำมเชือ่มั่นต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในกำรปฏบัิตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำไดป้ฏบัิตติำมหนำ้ที่

และควำมรับผดิชอบอย่ำงครบถว้นและมปีระสทิธภิำพ และน ำผลกำรประเมนิไปพัฒนำและปรับปรงุกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 


