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บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

(อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ% 2565) 

เพื่อให�บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเกิดความชัดเจนใน
ด�านการบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย%สุจริต และด�วยความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) ของ
คณะกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ที่พึงมีตJอผู�ถือหุ�นของบริษัท ผู�ลงทุนและผู�ที่เก่ียวข�อง คณะกรรมการบริษัทได�
แตJงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) โดยให�มีความคลJองตัวในการจัดการ การให�วิสัยทัศน% 
และการให�ความเห็นที่ตรงไปตรงมาตJอรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอ้ือโอกาสให�ฝSาย
จัดการและผู�สอบบัญชีสามารถปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และให�การรายงานทางการเงินมีการ
เปUดเผยอยJางครบถ�วน ถูกต�องเปVนไปตามมาตรฐานและข�อกําหนดที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตJอบุคคลภายนอก 
 
1. นิยาม 

บริษัท หมายถึง  บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปVนบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทยJอยลําดับเดียวกัน หมายถึง  บริษัทยJอยต้ังแตJ  2 บริษัท ข้ึนไปที่ มีบริษัท ทรีนี ต้ี  วัฒนา จํากัด 

(มหาชน) เปVนผู�ถือหุ�นใหญJ ซ่ึงถือหุ�นเกินร�อยละ 50 ข้ึนไป 
คณะกรรมการบริษัท หมายถึง  คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
กรรมก ารที่ มี สJ ว น รJ ว ม
บริหารงาน 

หมายถึง  กรรมการที่ดํารงตําแหนJงเปVนผู�บริหาร กรรมการที่ทําหน�าที่รับผิดชอบ
เย่ียงผู�บริหาร และกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เว�นแตJแสดงได�วJา
เปVนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว�แล�ว 
และเปVนการลงนามรJวมกับกรรมการรายอ่ืน 

กรรมการอิสระ หมายถึง  กรรมการ บ ริษัท  ทรีนี ต้ี  วัฒนา จํากัด (มหาชน) ที่ มี คุณสมบั ติ
ดังตJอไปนี้ 
1) เปVนบุคคลที่ถือหุ�นไมJเกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญJ บริษัทยJอย บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นราย
ใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย�ง ทั้งนี้ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่ เก่ียวข�องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด�วย 

2) ไมJ เปVนหรือเคยเปVนกรรมการท่ีมีสJวนรJวมบริหารงาน ลูกจ�าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญJ บริษัทยJอย บริษัทรJวม บริษัทยJอยลําดับเดียวกัน 
ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่



 

2 | หน�า 
 

อาจมีความขัดแย�ง เว�นแตJจะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกลJาว
มาแล�วไมJน�อยกวJา 2 ป[ กJอนได�รับการแตJงต้ัง 

3) ไมJมีความสัมพันธ%ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งในลักษณะที่เปVน 
บิดามารดา คูJสมรส พี่น�อง และบุตร รวมทั้งคูJสมรสของบุตร ของ
ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับ
การเสนอให�เปVนผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทยJอย  

4) ไมJมีหรือเคยมีความสัมพันธ%ทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ (ตามข�อกําหนด
วJาด�วยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของตลาดหลักทรัพย%) กับบริษัท 
บริษัทใหญJ บริษัทยJอย บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความ
คุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ในลักษณะท่ีอาจ
เปVนการขัดขวางการใช�วิจารณญาน อยJางอิสระของตน รวมทั้งไมJ
เปVนหรือเคยเปVนผู�ถือหุ�นรายใหญJ กรรมการซ่ึงไมJใชJกรรมการอิสระ 
ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ที่มีความสัมพันธ%ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญJ บริษัทยJอย บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู� มี
อํานาจความคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง เว�น
แตJจะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกลJาวมาแล�วไมJน�อยกวJา 2 ป[ กJอน
ได�รับการแตJงต้ัง 

5) ไมJเปVนหรือเคยเปVนผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญJ บริษัทยJอย 
บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัท หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง และไมJเปVนผู�ถือหุ�นรายใหญJ กรรมการซ่ึง
ไมJใชJกรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นสJวนผู� จัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญJ บริษัทยJอย 
บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัท หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งสังกัดอยูJ เว�นแตJจะได�พ�นจากการมี
ลักษณะดังกลJาวมาแล�วไมJน�อยกวJา 2 ป[ กJอนได�รับการแตJงต้ัง 

6) ไมJ เปVนหรือเคยเปVนผู� ให�บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ให�บริการเปVนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได�รับ
คJาบริการเกินกวJาสองล�านบาทตJอป[จาก บริษัท บริษัทใหญJ บริษัท
ยJอย บริษัทรJวม ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัท
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง โดยในกรณีที่ ผู�ให�บริการทาง
วิชาชีพเปVนนิติบุคคล ให�รวมถึงการเปVนผู�ถือหุ�นรายใหญJ กรรมการ
ซ่ึงไมJใชJกรรมการอิสระ ผู�บริหาร หรือหุ�นสJวนผู�จัดการ เว�นแตJจะได�
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พ�นจากการมีลักษณะดังกลJาวมาแล�วไมJน�อยกวJา 2 ป[ กJอนได�รับการ
แตJงต้ัง 

7) ไมJเปVนกรรมการที่ได�รับการแตJงต้ังข้ึนเพื่อเปVนตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญJ หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปVนผู�ที่เก่ียวข�องกับผู�ถือ
หุ�นรายใหญJของบริษัท 

8) ไมJมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให�ไมJสามารถให�ความเห็นอยJางเปVนอิสระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

9) ไมJประกอบกิจการที่มีสภาพอยJางเดียวกัน และเปVนการแขJงขันที่มี
นัยกับบริษัทหรือบริษัทยJอย หรือไมJเปVนหุ�นสJวนที่มีนัยในห�างหุ�นสJวน
หรือ เปVนกรรมการที่มีสJวนรJวมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจํานวน
หุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มี
สภาพอยJางเดียวกัน และเปVนการแขJงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยJอย 

ผู�บริหาร หมายถึง  พนักงานระดับรองกรรมการผู� จัดการข้ึนไป หรือผู� ดํารงตําแหนJง
เทียบเทJาท่ีเรียกช่ืออยJางอ่ืนที่มีอํานาจจัดการของบริษัท 

ผู�ที่เก่ียวข�อง หมายถึง  บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (9) แหJงพระราชบัญญัติหลักทรัพย%และ
ตลาดหลักทรัพย%  พ .ศ. 2535 แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย%และตลาดหลักทรัพย% (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

นิ ติบุ คคลที่ อาจมีความ
ขัดแย�ง 

หมายถึง  นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจควบคุม ถือหุ�น 
หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสJวนได�เสียอื่นใด ไมJวJาโดยทางตรงหรือ
ทางอ�อมอยJางมีนัยสําคัญ 

รายการที่เก่ียวโยงกัน หมายถึง  รายการที่เก่ียวโยงกันตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย% หรือการทํา
ธุรกรรมระหวJางบริษัทหรือบริษัทยJอย กับกรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�ที่
เกี่ยวข�องกับกรรมการ ผู�บริหาร  

รายการที่เกิดความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน% 

หมายถึง  การทําธุรกรรมท่ีเปVนรายการที่เก่ียวโยงกัน เปVนการทํารายการทางการ
ค�าที่กระทําเปVนปกติเพ่ือประกอบกิจการ อยJางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
1. การเปVนผู�ให�บริหารทางวิชาชีพ ต้ังแตJ 2 ล�านบาทตJอป[ข้ึนไป 
2. การเชJาหรือให�เชJาอสังหาริมทรัพย% รายการเก่ียวกับสินทรัพย%หรือ

บริการหรือการให�หรือรับความชJวยเหลือทางการเงิน ด�วยการรับ
หรือให�กู�ยืม คํ้าประกัน การให�สินทรัพย%เปVนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ%อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปVนผลให�ผู�ขออนุญาต
หรือคูJสัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชําระตJออีกฝSายหน่ึงต้ังแตJร�อยละ
สามของสินทรัพย%ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตJย่ีสิบล�าน
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บาทข้ึนไป แล�วแตJจํานวนใดจะตํ่ากวJา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้
ดังกลJาวให�เปVนไปตามวิธีการคํานวณมูลคJาของรายการท่ีเก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย%แหJงประเทศไทย 
โดยให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวJาง 1 ป[กJอนหน�า ที่ทํากับ
บุคคลเดียวกัน 

 
2. องค/ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทเปVนผู�แตJงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงต�องมีจํานวนอยJางน�อย 3 คน และทุกคนต�อง
เปVนกรรมการอิสระ  

2) ไมJเปVนกรรมการที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญJ บริษัทยJอย บริษัทยJอยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญJ ผู�มีอํานาจความคุมของบริษัทหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง 

3) ไมJเปVนกรรมการของบริษัทใหญJ บริษัทยJอย และบริษัทยJอยลําดับเดียวกัน (กรณีที่บริษัทใหญJ และบริษัท
ยJอยเปVนบริษัทจดทะเบียนทั้งคูJ) 

4) มีกรรมการตรวจสอบอยJางน�อย 1 คน ที่มีความรู�และประสบการณ%เพียงพอที่จะทําหน�าที่ในการสอบทาน
ความนJาเช่ือถือของงบการเงินได� โดยต�องระบุช่ือกรรมการตรวจสอบดังกลJาวในแบบFiling แบบ 56-1 
และแบบ 56-2 และระบุคุณสมบัติดังกลJาวไว�ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต�องสJงตJอ
ตลาดหลักทรัพย%ด�วย 

5) คณะกรรมการบริษัทเปVนผู�ให�ความเห็นชอบคัดเลือกผู�ที่จะดํารงตําแหนJงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6) กรรมการบริษัทที่ได�รับแตJงต้ังให�เปVนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว บทบาทและหน�าที่ในฐานะ

กรรมการตรวจสอบต�องเปVนสJวนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน�าที่ของกรรมการบริษัทด�วย 
7) ให�ผู�บริหารฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปVนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
3. วาระดํารงตําแหน6ง 

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระในตําแหนJงเปVนเวลา 3 ป[ กรรมการตรวจสอบอาจได�รับการแตJงต้ังตJอไปได�อีก
วาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวJาเหมาะสม แตJไมJได�รับการตJอวาระโดยอัตโนมัติ และให�สมาชิก
ภาพของกรรมการตรวจสอบยุติลง เม่ือพ�นสภาพการเปVนกรรมการของบริษัท 

2) นอกจากการพ�นจากตําแหนJงตามวาระดังกลJาวข�างต�น กรรมการตรวจสอบจะพ�นจากตําแหนJงเม่ือ 
2.1) เสียชีวิต 
2.2) ลาออก 
2.3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให�พ�นจากตําแหนJง 
2.4) ขาดคุณสมบัติการเปVนกรรมการตรวจสอบตามข�อบังคับนี้ หรือตามประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 
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3) หากกรรมการตรวจสอบทJานใดประสงค%จะลาออกกJอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ�งตJอบริษัท
ลJวงหน�า 30 วัน พร�อมเหตุผล และคณะกรรมการบริษัทจะต�องแตJงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทJานใหมJให�
ครบองค%ประกอบข�างต�นอยJางช�าไมJเกิน 90 วัน นับแตJวันที่กรรมการตรวจสอบทJานนั้นลาออก โดยบุคคลที่
เข�าเปVนกรรมการตรวจสอบแทนอยูJในตําแหนJงได�เพียงเทJาวาระที่ยังเหลืออยูJ และให�บริษัทแจ�งเหตุผลของ
การพ�นจากตําแหนJงดังกลJาวตJอตลาดหลักทรัพย%ทันที 

 
4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบต�องประชุมกันอยJางน�อยป[ละ 4 ครั้ง หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝSายจัดการ หรือผู�เก่ียวข�องเข�ารJวมประชุมและให�ข�อมูลใน
สJวนที่เกี่ยวข�องได� 

2) ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต�องมีไมJน�อยกวJาก่ึงหนึ่งของกรรมการตรวจสอบเข�ารJวม
ประชุม 

3) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต�องรวบรวมวาระการประชุมและนําเสนอพร�อมทั้งจัดสJงวาระการ
ประชุมและเอกสารการประชุมให�แกJคณะกรรมการตรวจสอบ และผู�ที่เกี่ยวข�องกJอนหน�าวันประชุม 1 
สัปดาห%เปVนอยJางน�อย ทั้งนี้เว�นแตJในกรณีจําเปVนเรJงดJวน 

4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมและจัดสJงให�คณะกรรมการ
ตรวจสอบและสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือรายงานตJอคณะกรรมการบริษัททุกทJาน 

5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมJมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการตัดสินใจใดๆของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
5. หน9าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให�คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได�ตามหน�าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังตJอไปนี้ 
5.1 สอบทานให9มีการรายงานทางการเงินของบริษัทอย6างถูกต9องและเป@ดเผยอย6างเพียงพอ  

5.1.1 สอบทานกับฝSายจัดการและ/หรือผู�สอบบัญชีเม่ือการตรวจสอบประจําทุกครึ่งป[เสร็จสิ้นลง เพื่อ
พิจารณาในประเด็นตJอไปนี้ 
1) งบการเงินประจําป[และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2) รายงานของผู�สอบบัญชี 
3) ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจของผู�สอบบัญชี 
4) ความยุJงยากหรือข�อขัดแย�งที่มีนัยสําคัญกับฝSายจัดการในระหวJางที่ผู�สอบบัญชีปฏิบัติงานอยูJ 
5) การเปล่ียนแปลงหลักการบัญชีที่สําคัญ หรือมาตรฐานการตรวจสอบ ที่มีผลกระทบสําคัญตJอ

งบการเงิน 
5.1.2 สอบทานงบการเงินระหวJางป[ กJอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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5.2 สอบทานให9มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
5.2.1 สอบทานและพิจารณารJวมกับผู�สอบบัญชี และผู�บริหารฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติ งาน

ภายใน ในเร่ือง 
1) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช�

คอมพิวเตอร% 
2) ข�อบกพรJองสําคัญท่ีผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายในและฝSายจัดการมีความเห็นรJวมกัน 

5.2.2 สอบทานและพิจารณารJวมกับฝSายจัดการ และผู�บริหารฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงาน
ภายใน ในหัวข�อตJอไปน้ี 
1) ข�อบกพรJองสําคัญท่ีตรวจพบในระหวJางป[ และการสนองตอบจากฝSายจัดการ 
2) ความยุJงยากที่เกิดขึ้นในระหวJางตรวจสอบซ่ึงอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการ

เข�าถึงข�อมูลที่จําเปVนสําหรับการตรวจสอบ 
3) การจัดให�มีผู� เช่ียวชาญให�ความเห็นเรื่องที่ต�องใช�ความชํานาญเฉพาะด�าน โดยบริษัท

รับผิดชอบคJาใช�จJายดังกลJาว 
5.2.3 สอบถามถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให�ลดน�อยลงจากผู�บริหาร 

ผู�บริหารฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน และผู�สอบบัญชี 
5.2.4 สอบทานและพิจารณารJวมกับผู�สอบบัญชี เพื่อขอความเห็นในเรื่องตJาง ๆ เชJน คุณภาพของ

เจ�าหน�าที่บัญชีและการเงิน เจ�าหน�าที่ฝSายตรวจสอบภายใน อยJางน�อยป[ละ 1 คร้ัง โดยไมJมีฝSาย
จัดการ 

5.2.5 สอบทานและพิจารณารJวมกับผู�บริหารฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเพื่อพิจารณา
ทบทวนแผนการตรวจสอบของบริษัท และขอบเขตการตรวจสอบเพื่อให�แนJใจวJาแผนการตรวจสอบ
จะชJวยให�ตรวจพบการทุจริต หรือข�อบกพรJองตJาง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณา
เบาะแส / ข�อร�องเรียนจากพนักงาน หรือผู�มีสJวนได�เสียที่เก่ียวกับรายการในงบการเงินที่ไมJ
เหมาะสม รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ 

5.2.6 ให�ความเห็นชอบในการพิจารณาแตJงต้ัง โยกย�าย ประเมินผลงาน คJาตอบแทน และเลิกจ�างผู�บริหาร
ฝSายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน 

5.3 สอบทานให9บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว6าด9วยหลักทรัพย/และตลาดหลักทรัพย/ข9อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย/ และกฎหมายที่เก่ียวข9องกับธุรกิจของบริษัท 

สอบทานหลักฐานหากมีข�อสงสัยวJาอาจมีการฝSาฝhนกฎหมาย หรือข�อกําหนดใด ๆ ของหนJวยกํากับ
ดูแล ซ่ึงมีหรืออาจมีผลกระทบตJอฐานะการเงิน และผลการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนอยJางมี
นัยสําคัญ 

5.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต6งต้ัง เสนอค6าตอบแทน และเสนอถอดถอนผู9สอบบัญชีของบริษัท 
เสนอรายชื่อผู�สอบบัญชีแกJคณะกรรมการบริษัท พร�อมทั้งคJาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป[ 

และเปVนผู�สอบทานประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเปVนอิสระ รวมถึงการถอดถอนผู�สอบบัญชีของบริษัท 
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5.5 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย9งทางผลประโยชน/ให9เปIนไปตาม
กฎหมายและข9อกําหนดของตลาดหลักทรัพย/ 

สอบทานการทํารายการระหวJางบริษัทฯ หรือบริษัทยJอยหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันให�เปVนไปตาม
กฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย% ทั้งนี้เพ่ือให�ม่ันใจวJารายการดังกลJาวสมเหตุสมผลและเปVน
ประโยชน%สูงสุดตJอบริษัท 

5.6 การรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.6.1 รายงานกิจกรรมที่กระทําเปVนประจํา เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัททราบ เชJน 

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องตJาง ๆ 

- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทําระหวJางป[ 
- รายงานที่เก่ียวกับความเห็นตJอรายงานทางการเงิน รวมถึงประเด็นสําคัญจากการตรวจสอบ

ภายใน 
- รายงานอ่ืนใดที่เห็นวJาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

5.6.2 รายงานตJอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร หากพบวJาหรือมีข�อสงสัยวJามีรายการหรือการกระทําดังตJอไปน้ีที่อาจมี
ผลกระทบอยJางมีนัยสําคัญตJอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
- รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน% 
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรJองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
- การฝSาฝhนกฎหมายวJาด�วยหลักทรัพย%และตลาดหลักทรัพย% ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย% และ

กฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 
- รายงานอ่ืนใดที่เห็นวJาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

5.6.3 จัดทํารายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอเปVนสJวนหนึ่งในรายงานประจําป[ของบริษัทฯซ่ึงควรมีข�อมูลดังตJอไปนี้ 
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปUดเผยข�อมูลในรายงานทางการเงินถึงความ

ถูกต�องและเช่ือถือได� 
- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวJาด�วยหลักทรัพย%และตลาดหลักทรัพย%ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย% หรือกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบตJอฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินการของบริษัทจดทะเบียนอยJางมีนัยสําคัญ 

- ความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 
- รายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน% 
- การเข�ารJวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตJละทJาน 
- ความเห็นและข�อสังเกตที่ได�จากการปฏิบัติหน�าที่ 
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- รายงานอ่ืนใดที่เห็นวJาผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความ
รับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.6.4 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไมJดําเนินการให�มีการแก�ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่
กําหนด กรรมการตรวจสอบทJานหนึ่งทJานใดอาจรายงานตJอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย%และตลาดหลักทรัพย% หรือตลาดหลักทรัพย% 

5.6.5 กรณีผู�สอบบัญชีแจ�งพฤติการณ%อันควรสงสัยวJากรรมการ ผู�จัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัท ได�กระทําความผิดเก่ียวกับการบริหารงานอันเปVนการฉ�อฉล คณะกรรมการ
ตรวจสอบต�องดําเนินตรวจสอบโดยไมJชักช�า และแจ�งรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต�นให�
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย%และตลาดหลักทรัพย% และผู�สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน 
นับแตJวันที่ได�รับแจ�งจากผู�สอบบัญชี 

5.7 สอบทานความถูกต9องในการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต6อต9านการคอร/รัปชั่นของกิจการ ตาม
โครงการแนวร6วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต6อต9านการทุจริต 

5.8 อ่ืน ๆ 
5.8.1 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให�ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค%กร

เปVนประจําทุกป[ 
5.8.2 ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดหรือมอบหมายเปVนการเฉพาะและได�รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 


