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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

กฏบตัรนีจ้ดัท าโดยมีวตัถ ุประสงค์เพื ่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป  จ ากัด  ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึ่งของการก ากับดแูลกิจการท่ีดี
เพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียว่าการด าเนินการของบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในและระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือปอ้งกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ
ก าหนดกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร มีความเข้าใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คณุสมบตัทิัว่ไป 
2.1.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยให้นับรวมหุ้ นท่ีถือ       
โดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2.1.2   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.1.3 ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับ
แต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 
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2.1.4    ไม่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย            
ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

2.1.5    ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้ น ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้ว      
ยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้อง
ค านงึถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพงึจะเป็น 

2.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่      
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.1.7    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็น        
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ฯ         
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัได้รับแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.1.8     ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอ่ย 

2.1.9 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

2.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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2.2  คณุสมบตัเิฉพาะ 
2.2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน       

การด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ น  
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

2.2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

2.2.3 มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
 
3. การแต่งตัง้  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
 3.1 การแตง่ตัง้ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการอิสระเป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 

3.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 3 คน  
โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ      
งบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.1.3 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท 
หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ี
จ านวนสมาชิกไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฎิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1.4   ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 3.2  วาระการด ารงต าแหนง่ 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง    
ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ  และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 
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3.3  การพ้นจากต าแหนง่ 
  3.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

ก)  ครบก าหนดตามวาระ 
ข)  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
ค)  ลาออก 
ง)  เสียชีวิต 
จ) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทอยู ่ให้ย่ืนใบลาตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุลโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออก
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ  และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแตง่ตัง้บุคคลอ่ืน
ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

3.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถ
ชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่วให้ส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ 
 

4. การประชุม 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อยทุก     

3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้ บริหารท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับบญัชีและการเงิน เพ่ือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป  
ซึง่สินทรัพย์ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯประกาศก าหนด 

4.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ
คณะกรรมตรวจสอบโดยค าสัง่ประธานกรรมการตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการตรวจสอบก่อน
วนัประชมุอย่างน้อย 7 วนั เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุ
ให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน และน าส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควร เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ 
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4.3  องค์ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  
4.4  กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการ

ตรวจสอบซึง่มาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
4.5 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน      

ท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
4.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้

แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเร่ืองนัน้ ๆ 
4.7 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุม
ดงักลา่วต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน
ผลการประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
พนกังานของบริษัท ทัง้บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยให้เข้าร่วมประชมุ หารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามได้ 

4.10 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม  เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีได้     
รับมอบหมายดงัตอ่ไปนี ้

-  การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง  หลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางบัญชี  การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การด ารงอยู่ของกิจการ  การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตผุลของฝ่ายจดัการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบญัชีก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

-  การพิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 

-  การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  (Audit Plan) ของบริษัท 
ขัน้ตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบั
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้
วางแผนไว้เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องตา่ง  ๆ 
ของระบบการควบคมุภายใน 

-  การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 
การตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน 
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-  การพิจารณาร่วมกับผู้ สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบ      

งบการเงิน 
-  การพิจารณาร่วมกับผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพ่ือ

ทบทวนวิธีการและการควบคมุการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิค  และสอบถามเก่ียวกับโครงการรักษา
ความปลอดภยัโดยเฉพาะ เพ่ือปอ้งกันการทจุริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษัท
หรือบคุคลภายนอก 

-  การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เช่น 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท เป็นต้น 

-  การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

-  การปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

5.   ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
5.2 สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.3   สอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ี    
บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

5.4 พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี  
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มี           
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์        
รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  
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5.6 จดัท ารายงานประวตัิของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตาม    
ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 
 5.7  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้วย 

5.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ   
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.9 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรรมการตรวจสอบ 

5.10 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ           
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา        
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึง่ประเภทรายการหรือการกระท าท่ีต้องรายงานมีหวัข้อดงัต่อไปนี ้

5.10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
5.10.2  การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
5.10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ     

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
 5.11 ให้การแต่งตัง้ ถอดถอนและโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้อง
ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
6.   อ านาจด าเนินการ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ชว่ยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพ
อ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  ซึ่งการด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบตัิ
ของบริษัทฯ 

6.3  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ 
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7.    การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  7.1. รายการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมตา่ง ๆ ไว้อยา่งชดัเจน 

ข)  รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหวา่งปี 
ค)  รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ง) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

 7.2 รายงานสิ่งท่ีตรวจพบในทนัที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

ก)  รายงานการทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ข)  รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ค)  ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ง) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนีจ้ะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2557 ในวันท่ี        
22 เมษายน 2557  
 
 


