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บทน า 
  
 
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ อ  านาจ หน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ ในการสนบัสนุนดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะใน
ดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการ
บริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั มีการ
จดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
 
 ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ควรศึกษา และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ีอย่าง
เคร่งครัด  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
           กฎบตัรฯ ฉบบัน้ี ไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้          
 
 
 
 
 
 

            

นายสหัส ตรีทพิยบุตร นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหรือ
กลไกท่ีส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัและเพิ่มความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการ ตลอดจนเอ้ือโอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัการ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพื่อใหร้ายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มมูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน 
2. ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีเพิ่มมากข้ึนโดย

คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงความรับผดิชอบของตนเองต่อ 
 การก ากบัดูแลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
 การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

3. แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดนอ้ยลง โดยมอบหมายอ านาจท่ีเก่ียวกบัรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ีจะ
เอ้ือโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ในดา้นลึก และเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารงานในดา้นอ่ืนๆ 

4. ปรับปรุงหน้าท่ีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการส่ือสาร
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ท่ีสูงข้ึน 

6. เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีด ารงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

7. เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ข้ึน 
8. เพิ่มความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 
9. เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้
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2. องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ ัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลท าให้จ  านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนด 
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิด
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 3 
วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า
การด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้  าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย  

 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ    
ตรวจสอบเพื่อช่วยการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนัดหมายการ
ประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสารการประชุมและการบันทึก   
รายงานการประชุม 

2. ในการแต่งตั้ งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบติังานขา้งตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 
5. คุณสมบัต ิ

1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผู ้          
ถือหุน้ 

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงัน้ี 
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5.1 คุณสมบัติทัว่ไป: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอสิระดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือ
หุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จาก
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษทั 

5.2 คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดงันี ้
1. กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 
56-1 และ แบบ 56-2 ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัดังกล่าวและ
กรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งระบุคุณสมบติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของ
กรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

6. อ านาจ หน้าที่ และความรับผดิชอบ 
6.1 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีอ านาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน 
ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

2. มีอ านาจในการว่าจ้างผู ้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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6.2 หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ 
ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบความเห็นต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อยตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

8. สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดอย่างเป็นระบบ 

9. สอบทานกระบวนการภายในเกีย่วกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 
10. ทบทวนและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกบั

สภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

6.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อ
บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 
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7. การประชุม 

7.1 วาระการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยการประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมอย่างชดัเจนและ
จดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าดว้ยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายดงัน้ี  

1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหลักการบัญชี และวิธี   
ปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด ารงอยู่ของกิจการ การ   
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญัรวมถึงเหตุผลฝ่ายจดัการในการก าหนดนโยบาย
บญัชี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

2. การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั เพื่อใหข้อ้เสนอแนะต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

3. การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และ
การประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
การตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

4. การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

5. การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ      
และสอบทานงบการเงิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี  

6. การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เพื่อวางแผนทบทวนวิธีการ
และการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยั
โดยเฉพาะเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการใชร้ะบบขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปในทางท่ี
ผดิโดยพนกังานบริษทัหรือบุคคลภายนอก 

7. การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

8. การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9. การพิจารณาประเมินผลตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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7.2 จ านวนคร้ังการประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง แล้วแต่

สถานการณ์ และความจ าเป็น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง โดยกรรมการ

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งคณะ เขา้ร่วมประชุมจึงครบองคป์ระชุม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพื่อ

น าเสนองาน และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมตามความ
จ าเป็น 

7.4 การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองนั้น และใน
การลงคะแนนหากปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเท่ากนักใ็หป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

7.5 รายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซ่ึงรายงานการ

ประชุมดงักล่าวจะตอ้งน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัท าสรุปประเด็นท่ีมีสาระส าคญั
ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบัคณะกรรมการ
บริษทั  พร้อมทั้งแจง้เร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้กบั
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  

8. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป เน่ืองจากรายงาน
ดงักล่าวเป็นการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท า
ให้คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมดัระวงัและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
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8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึง 

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
 รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

2. รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทนัเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามี
รายการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น เร่ืองต่อไปน้ี 
 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความ

บกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

8.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึง

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัได้กระท าความผิดตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25 และไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองตน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมี
นัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้
ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่
มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้ง
รายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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8.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป 
รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทั รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

1. ความเห็นเก่ียวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องกระบวนการจดัท า และ
เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั 

2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
3. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
4. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
7. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร 

8. รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ 
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. การประเมินผล 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยการท าแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้


