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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วัตถุประสงค์ 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด(มหาชน)  ("บริษัทฯ") ครังที 1/2562 มีมติอนุมัติกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกลไกทีสําคญัประการหนึง

ของการกํากับดูแลกิจการทีดีเพือสร้างความมนัใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดําเนินการของบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบ

ภายในและระบบการควบคมุภายในทมีีประสิทธิภาพ และเพอืป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเพอืใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบตัิสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพือให้คณะกรรมการบริษัท รวมทงัผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ มีความเข้าใจ

ขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบดงัต่อไปนี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

2.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชาํนาญทีเหมาะสมตามภารกิจทไีด้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินทีเพียงพอทีจะสามารถทํา

หน้าทใีนการสอบทานความน่าเชอืถือของงบการเงินได้ 

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตงักรรมการตรวจสอบ

คนหนงึเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยเหลือการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการนัดหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การ

นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ทไีด้รับความเชอืถือและเป็นทียอมรับโดยทวัไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ

ในการดําเนินหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิดงันี 

3.1 คณุสมบตัิทวัไป 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี โดยให้นับรวมหุ้ นทีถือโดย

ผู้ เกียวข้องด้วย 
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(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทงันี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว

ไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้ บริหาร  

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหาร  

หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัได้รับแต่งตงัให้เข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทังไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมทงัในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอาจมี

ความขดัแย้งในลกัษณะทีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพอืประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คาํประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน

ทํานองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 

ของสินทรัพย์ทีมีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตงัแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทงันี 

การคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวันทีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นทีมีนัย  

ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซงึมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัได้รับแต่งตงัให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซงึรวมถึงการให้การบริการเป็นทปีรึกษากฎหมายหรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นทีมีนัย ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนนัด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัได้รับแต่งตงัให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีทีบุคคลทบีริษัทฯ แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้อ (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการ

ผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว 

ก็ต่อเมือบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัททีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 

/  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.  (และทีแก้ไขเพมิเติม) แล้วว่าการ

แต่งตงับุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็นอิสระ และจดัให้มี

การเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีในหนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระด้วย 

 (1)   ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีทําให้บุคคลดังกล่าวมี

คณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด 

(2)   เหตผุลและความจําเป็นทียงัคงหรือแต่งตงัให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(3)   ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตงับคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพอืประโยชน์ตามข้อ )จ (และ )ฉ (คําว่า  “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้รับมอบหมายจากสํานกั

งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชอืในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงาน

การให้บริการทางวิชาชีพ )แล้วแต่กรณี (ในนามของนิติบคุคลนนั 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้น ซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแล้วยงัต้องสามารถ

แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจทีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ใด ๆ ทจีะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทพีึงจะเป็น 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที

ปรึกษา ทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ

บริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ

หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ ตามคณุสมบตัิทสํีานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กําหนด 
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3.2 คณุสมบตัิเฉพาะ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  

หรือผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

(ข) ไม่ เป็นกรรมการของบ ริษั ทใหญ่  บ ริษัท ย่อย  ห รือบ ริษัทย่อยลําดับ เดี ยวกัน  เฉพ าะที เป็น 

บริษัทจดทะเบียน  

4. การแต่งตัง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 การแต่งตงั 

(ก) คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตงักรรมการ

ตรวจสอบคนหนึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ค) เมอืกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตทุกีรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน

ครบวาระ และมีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่า  คน คณะกรรมการบริษัท หรือทปีระชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที

แต่งตงักรรมการตรวจสอบทีมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน  เดือน

นับแต่วนัทีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพือให้เกิดความต่อเนืองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดงักล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการตรวจสอบได้

เพยีงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซงึตนแทน 

4.2 วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบริษัทฯ  และเมือครบวาระดํารงตําแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามที

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนืองไม่เกิน 9 ปี และ

ให้กรรมการตรวจสอบทีพ้นตําแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตําแหน่งเพือปฏิบัติหน้าทีต่อไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตงักรรมการมาแทนตําแหน่ง เว้นแต่ กรณีทีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือก

ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก 

4.3 การพ้นจากตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมอื 

(ก) ครบกําหนดตามวาระ 

(ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
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(ค) ลาออก 

(ง) เสียชีวิต 

(จ) คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

(ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบัตรนีหรือตามหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(ช) ศาลมีคําสงัให้ออก 

ทงันี การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทียังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ยืนใบลาต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ พร้อมส่งสําเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ 

และเพอืให้คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแต่งตงับคุคลอนืทมีีคุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคลทีลาออก 

กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้งตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทันที ทังนี กรรมการตรวจสอบทีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแจงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกําหนดการประชมุอย่างสมาํเสมอเป็นประจําอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพอืพิจารณางบ

การเงินรายไตรมาส/ประจําปี และเรืองอืน ๆ ตามอํานาจหน้าที โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก  

ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร เพือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

หรือในกรณีทีฝ่ายบริหารจะมีการทํารายการเกียวโยงกัน หรือรายการเกียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง

สินทรัพย์ ซึงต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทํารายการทีเกียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ ตามที

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศกําหนด 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยคําสังประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุม

อย่างน้อย 7 วนั เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอนืหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านนั

ก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครังควรกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนําส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร 

เพอืให้มีเวลาในการพิจารณาเรืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิมเติม 

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากงึหนึง 

5.4 กรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการตรวจสอบซงึมาประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 
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5.5 การวินิจฉัยชีขาดของทีประชมุให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีก

เสียงหนงึเป็นเสียงชขีาด 

5.6 ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบทีเป็นผู้ทมีีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรืองนนั ๆ 

5.7 รายงานการประชมุ ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึรายงานการประชมุดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพอืทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ทเีกียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร นกักฎหมายของ

บริษัทฯ นกักฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัทฯ ทงับริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม และ/

หรือผู้ทีเกียวข้องอนื เพอืหารือ ชแีจง หรือตอบข้อซกัถามได้ 

6. หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดย

การประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารทีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและ

ประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทเีห็นว่า

เป็นเรืองสําคญัและจําเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

6.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใด

ทรัีบผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.3 สอบทานให้บ ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายการกํากับดูแล และ

การบริหารจดัการบริษัทย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกัและบริษัทร่วมทีประกอบธุรกิจหลกั 

6.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชมุ เพอืพิจารณาในเรืองต่าง ๆ ตามทไีด้รับมอบหมายดงัต่อไปนี 

(ก) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบตัิทางบญัช ีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัช ีการดํารงอยู่ของกิจการ การเปลียนแปลงนโยบายบญัชีทสํีาคญั รวมถึง

เหตผุลของฝ่ายจดัการเกียวกับการกําหนดนโยบายบญัชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพอืเผยแพร่

แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทวัไป 

(ข) การพิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
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(ค) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขันตอนการ

ประสานงานของแผนการตรวจสอบทีเกียวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจ

สอบภายในและผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบทีได้

วางแผนไว้เพือให้มันใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่อง 

ต่าง ๆ ของระบบการควบคมุภายใน 

(ง) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจํากัดทีเกิดขึนในระหว่างการตรวจสอบ และ

ทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

(จ) การพิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถึงปัญหาหรือข้อจํากดัทีเกิดขึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฉ) การพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีว่าได้มีการวางแผนเพอืทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกียวกับโครงการรักษาความปลอดภัย

โดยเฉพาะ เพือป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางทีผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือ

บุคคลภายนอก 

(ช) การพิจารณาทบทวนรายการทอีาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเกียวโยงกัน

ของบริษัทฯ เป็นต้น 

(ซ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และ/หรือกฎหมายอนืทเีกียวข้อง 

(ฌ) การปฏิบตัิการอนืใดตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปี และหารือเกียวกบัปัญหา อุปสรรค ทีอาจพบจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัช ี

6.6 พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกําหนด 

และการเลิกการทํารายการทีแตกต่างไปจากข้อกําหนดเรืองการเลิกการทํารายการทไีด้พิจารณาก่อนการเข้าทํา

รายการในสาระสําคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที

อาจเกิดขึน หรือรายการต่าง ๆ ดงักล่าว บริษัทฯ จะจดัให้มผีู้ เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้

ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือ

การตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7 สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสียง รวมทงัประเมินผลการจดัการความเสียงจากคณะทํางานในการ

บริหารความเสียง 
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6.8 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพอืนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพอือนุมตัิ 

7. อํานาจดาํเนินการ 

7.1  ปฏิบตัิการอนืใดตามทคีณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

7.2  พิจารณาขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาวิชาชีพอืนใดตามความจําเป็น เพือทีจะสามารถปฏิบัติหน้าที

ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึงการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

ปฎิบตัิของบริษัทฯ 

7.3 มีอํานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิมเติมในเรือง

ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หวัหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมเพือ

ชีแจงข้อมูล รวมทังจัดส่งและให้ข้อมูลทีเกียวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.4 ปฏิบตัิงานอืนใดตามทกีฎหมายกําหนดหรือทีจะกําหนดขึนเพิมเติมในอนาคต 

8. การรายงาน 

8.1 จดัทํารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

8.2 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึงรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นทเีชอืถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัช ี

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอนืทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.3 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ เพือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรรม

การตรวจสอบ 

8.4 ในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึงอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี 

(ก) รายการทีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย

ทเีกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.5 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลียนแปลงหน้าทีและจดัทํา

รายชือและขอบเขตการดํา เนิ นงานของคณ ะกรรมการตรวจสอบทีมีการเปลียนแปลงตามแบบที 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และนําส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีมีการเปลียนแปลง

ดงักล่าว โดยวิธีการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี (Self Assessment) และนําเสนอผลประเมินดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
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