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หนา้ 1 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้คณะ คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ร่วมการประชุม
โดยการประชุมจะก าหนดล่วงหน้า และก าหนดจากการเรียกประชุมนัดพิเศษ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือควบคมุดแูลรายงานทางการเงิน กิจกรรมและความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี
ภายนอก รวมถงึดแูลการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงั
มีหนา้ท่ีในการสอบทานความคืบหนา้ของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือใหร้ะบบควบคมุ
ภายในสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิสากลและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการตรวจสอบ 
    นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย ์ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหดู้แลรายงานทางการเงินของบริษัทให้
ถูกตอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดร้บัมอบหมายใหด้แูล
การท างานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดว้ย  

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ และ
อาจถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้สมาชิกทัง้หมดของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยความเป็นอิสระของกรรมการจะก าหนดโดยกฎเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นการเงินและความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิ
หนา้ท่ี โดยอย่างนอ้ยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะตอ้งมีความเช่ียวชาญดา้นการเงิน 

วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่การปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือสนบัสนุนคณะกรรมการ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการควบคุมดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหถู้กตอ้ง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัมีหนา้ท่ีดแูลใหผู้ต้รวจสอบบญัชีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม รวมถงึดแูลการ
ท างานของผูต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 



 
 
 
 

หนา้ 2 

 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ท่ีดงันี  ้

1. ประชมุรว่มกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจ าปี และงบการเงิน
สอบทานรายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเก่ียวกบัการวิเคราะหฐ์านะการเงินและ
ผลการด าเนินงาน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูดา้นผล
การด าเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและผลการด าเนินงานต่อ
นกัวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้  าเนินการตรวจสอบ
บญัชี ระบบควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใน
การคดัเลือก ประเมินผล พิจารณาคา่ตอบแทน รวมถงึดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชนซึ่ง
ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการจดัเตรียม หรือการน าเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับ
การตรวจสอบดา้นอื่นๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบับริการดา้นอื่นของบริษัท (รวมถึง มติท่ีเก่ียวกบัรายงาน
ทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ
และบริษัทท่ีใหบ้ริการดา้นบญัชีทกุๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีอ านาจในการอนมุตัิเง่ือนไขและคา่บริการเบือ้งตน้ส าหรบับริการดา้นการตรวจสอบและบริการ
ดา้นอื่นท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้  าแนะน าต่อ คณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทรวมถงึคา่บริการตรวจสอบ
ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 

4. ประชมุรว่มกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา หรือขอ้จ ากดั
ในการตรวจสอบ และการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จ ากัดนัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยง
ของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมี
นยัส  าคญั และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัของ
มาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบตัิ รวมถงึการตดัสินใจดา้นบญัชีท่ีส  าคญั ท่ีสง่ผลกระทบตอ่งบ
การเงินซึง่รวมถงึทางเลือก ความสมเหตสุมผลของการตดัสินใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุตัิการท างานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถงึ 
• วตัถปุระสงค ์อ านาจ และสายการบงัคบับญัชา 
• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจ าปี และ 
• การแตง่ตัง้ การก าหนดคา่ตอบแทน รวมถงึการหมนุเวียนผูบ้รหิารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารฝ่ายอื่นตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคุม
ภายในดา้นการเงิน รวมถงึผลการตรวจสอบภายใน 
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8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการ
ตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบบญัชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเดน็ส าคญัท่ี
ไดถู้กน าเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบญัชีเรื่องการตรวจสอบ
การควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเม่ือเทียบเคียงกบักลุม่อตุสาหกรรม 
หรือ ประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการ หรือขอ้รอ้งขออื่น หรือขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบซึ่ง
ด าเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชีได้
ตรวจพบตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานความสมัพนัธร์ะหวา่งผูต้รวจสอบบญัชีกบับริษัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

10. ก าหนดนโยบายในการวา่จา้งพนกังาน หรือพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 
11. สอบทาน และตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสจุริตของผูบ้ริหาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์หรือรายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบ
ดงักลา่วรวมถงึการสอบทานระบบตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ การด าเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัท่ีปรกึษาทั่วไป และเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของบริษัทตามท่ีเห็นสมควร 

12. ก าหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับบัญชี การ
ควบคมุภายใน หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถงึเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบุช่ือพนกังาน
ของบริษัทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรียน ท่ีเก่ียวกบัขอ้สงสยัดา้นบญัชีหรือการตรวจสอบบญัชี 

13. ด าเนินการแกไ้ขความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนุมตัิ หรือใหส้ตัยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถูก
ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑข์องส านกังาน กลต. 

15. จดัเตรียมและน าเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
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• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

16. รายงานเหตกุารณซ์ึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
• รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
• การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งท่ีส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
17. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุรว่มกบัผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอก 
ผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาอื่นตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการอนมุตัิคา่ธรรมเนียมและเง่ือนไขการวา่จา้งท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการด าเนินงานและค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัจากการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในแตล่ะครัง้ และจะเสนอการประเมินผลประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนความเพียงพอของกฎบัตรฉบบันี ้และใหค้  าแนะน าเพ่ือ
เสนอใหเ้ปลี่ยนแปลงกฎบตัรตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิ 

แนวทางปฏบิัตหิลัก 

คณะกรรมการตรวจสอบไดว้างแนวทางปฏิบัติหลักเพ่ือสนับสนุนการท างานและการปฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีได้
ก าหนดในกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. การจัดประชุม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึ่งโดยปกติจะ
ก าหนดใหจ้ดัประชมุก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2. การสอบทานงบการเงินตรวจสอบประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และคณะกรรมการ ด าเนินการสอบทานงบการเงินตรวจสอบประจ าปีของ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจะจัดขึน้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี ้ ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินเพ่ือสอบ
ทานงบการเงินดงักล่าว การสอบทานงบการเงินรวมถึงการสอบทานบทวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรายงานทางการเงิน โดยผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในและ ”ผูต้รวจสอบบัญชี
อิสระ” ของบริษัทจะเขา้รว่มในการประชมุคณะกรรมการในครัง้นีด้ว้ย 
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3. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขัน้ตอนการรบัรองขอ้มลูราย
ไตรมาสของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานเจ้าหนา้ท่ีการเงินตามขอ้ก าหนดของส านักงาน กลต. 
โดยขอ้มูลดังกล่าวไดแ้ก่ งบการเงิน การเปิดเผยการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงขั้นตอนและการ
ควบคุมภายใน ซึ่งจะเปิดเผยในรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากัดและขอ้บกพร่องท่ีส  าคัญของการควบคุม
ภายใน ทัง้นี ้ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทจะเขา้ร่วมในการประชมุ
คณะกรรมการในครัง้นีด้ว้ย 

4. การสอบทานข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่จัดให้นักวิเคราะหแ์ละสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินจะร่วมกบัประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทาน
ขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานก่อนจะน าเสนอขอ้มลูดงักล่าวสู่สาธารณะ ทัง้นี ้ก่อนการน าเสนอขอ้มลูสู่
สาธารณะทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
หรือประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินเพ่ือสอบทานประเด็นส าคัญของขอ้มูลท่ีจะน าเสนอต่อนักวิเคราะหห์รือ
สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ และภาพรวมของบริษัท 
นอกจากนี ้จะร่วมกันเพ่ือสอบทานบทสรุปท่ีส  าคัญของขอ้มูลท่ีน าเสนอต่อนักวิเคราะหห์รือสถาบันจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมิไดส้ง่ผลใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงดา้นกลยทุธแ์ละภาพรวมของบริษัท 

5. อนุมัติสัญญาบริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี เพ่ือลด
ความสมัพันธท่ี์จะท าใหค้วามเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระลดลง คณะกรรมการตรวจสอบมีแนว
ปฏิบัติใหบ้ริษัท จ ากัดการใชบ้ริการท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบบัญชีจากผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ อนั
ไดแ้ก่ บริการดา้นภาษีอากร บริการการตรวจสอบขอ้มลู (Due Diligence) ท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและการ
ครอบง ากิจการ และบริการดา้นการรวมกิจการ ทัง้นี ้บริษัทสามารถใชบ้ริการดา้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ตรวจสอบบญัชี จากบริษัทตน้สงักดัของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระไดใ้นกรณีท่ีบริการดงักลา่วมีประสิทธิผลสงู
กวา่ หรือมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีดีกวา่บริการของผูใ้หบ้ริการรายอื่นหรือผูป้ระกวดราคาการใหบ้ริการราย
อื่น (ถ้ามี ) คณะกรรมการไดจ้ัดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการอนุมัติเบือ้งตน้ส าหรับบริการดา้นท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชี ท่ีเสนอโดยบริษัทตน้สงักดัของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะอนมุตัิในเบือ้งตน้ส าหรบัการใชบ้ริการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชีของบริษัทตน้สงักดั
ของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ ซึ่งไดแ้ก่บริการตรวจสอบขอ้มูล และตรวจสอบบญัชีส าหรบัการควบรวมและ
ครอบง ากิจการ บริการสอบทานการตรวจสอบภายใน บริการเก่ียวกบักฎเกณฑด์า้นภาษีอากร บริการการ
ใหค้  าปรกึษาดา้นภาษีอากร บริการดา้นการตรวจสอบแผนดา้นประโยชนข์องพนกังาน บริการดา้นการสอบ
ทานและการด าเนินการท่ีบริษัทเสนอใหผู้ต้รวจสอบบญัชีอิสระด าเนินการใหค้  ารบัรองส าหรบัเรื่องท่ีไม่ได้
ถูกก าหนดในกฎหมายหรือหลกัเกณฑ ์เช่น การใหค้วามเห็นพอ้งในหนงัสือเก่ียวกบัการด าเนินการเป็นตน้ 
ส  าหรบัการใชบ้ริการดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดมลูค่าของค่าบริการท่ีบริษัทไดร้บั
จากบริษัทตน้สงักดัของผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ และยงัก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการใชบ้ริการดงักลา่วตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส ทัง้นี ้บริษัทสามารถใชบ้ริการโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นมุตัิใน
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เบือ้งตน้ไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อ 1 บริการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทรับบริการจากบริษัทตน้สังกัดของผู้
ตรวจสอบบญัชีอิสระ โดยบริการดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบับริการดา้นการควบคมุภายในซึ่งรวมถึงบริการดา้น
ควบคมุภายในท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับริการดา้นการตรวจสอบ บริษัทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบในเบือ้งตน้จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีเป็นบริการดา้นภาษีอากรทัง้หมด คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
รายละเอียดเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการอนุมตัิในเบือ้งตน้ส าหรบั
บริการที่เก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี และบริการที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบบญัชีในนามคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยการอนมุตัิดงักลา่วจะน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในครัง้ถดัไป 

6. แนวทางในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบวางแนวทางส าหรบับริษัทใน
การว่าจา้งหุน้ส่วนผูจ้ัดการ กรรมการ ผูจ้ัดการ เจา้หนา้ท่ี หรือท่ีปรึกษาของฝ่ายงานท่ีใชค้วามช านาญ
ส าหรบัวิชาชีพเฉพาะ ความช านาญในการสอบทานความถูกตอ้ง ความช านาญในการสอบทานงานด้าน
ภาษีอากร และบุคคลใด ๆ ท่ีมีความรบัผิดชอบในการใหค้  ารบัรองการตรวจสอบในฐานะผูต้รวจสอบบญัชี
อิสระของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการรับรองงบการเงินของบริษัท การรับรองการตรวจสอบรวมถึงงาน
ทัง้หมดท่ีเป็นผลมาจากการแสดงความเห็นบนงบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบบญัชีส ารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี ้สามารถสรุปแนวทางไดด้งันี ้
• ไมว่า่จา้งเจา้หนา้ท่ีในทีมงานท่ีก าลงัตรวจสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท เขา้เป็นพนกังานในดา้น

ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจนัน้ของบริษัท หรือในดา้นท่ีจะตอ้งรายงานดา้นธุรกิจต่อบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปีนบั
จากการเขา้รว่มในการตรวจสอบดงักลา่ว 

• บุคคลท่ีเคยเป็นพนักงานของบริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระมาก่อนไม่สามารถลงนามในเอกสารของ
บริษัท หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท ท่ีไดย่ื้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากการเขา้ท างานในบริษัทตรวจสอบบญัชีอิสระ 

• บคุคลท่ีเคยเป็นพนกังานของบริษัทตรวจสอบบญัชีอิสระท่ีอาจเคยไดร้บัการเสนอช่ือเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
บริษัท หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส  าคญัเป็นเวลา 3 ปี นบัจากการไดร้บัวา่จา้งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ 

7. ขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านบัญชี เพ่ือด าเนินตามแนวปฏิบตัิของบริษัทซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอนของคณะกรรมการในการรับเรื่องและการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อกังวล 
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนีเ้พ่ือ (1) การรบัเรื่อง การจดัเก็บ และการจดัการกบั
ขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบับัญชี ระบบควบคมุภายในดา้นบัญชี หรือการตรวจสอบท่ีบริษัทไดร้บั และ (2) 
การท่ีพนกังานของบริษัทแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้สงสยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี หรือการตรวจสอบ ไดถู้กเก็บไว้
เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยช่ือ 
• บริษัทจะเผยแพร่วิธีการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับบัญชี ระบบควบคุมภายในดา้นบัญชี หรือการ

ตรวจสอบใน Web site ของบริษัท โดยผูร้อ้งเรียนสามารถส่งขอ้มูลดงักล่าวผ่าน e-mail addresses 
และทางโทรศพัท ์

• ขอ้รอ้งเรียนดงักลา่วจะน าเสนอตอ่ประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอ้รอ้งเรียนเรียนทัง้หมด โดยขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวจะไดร้บัการดูแลจาก
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและกฎหมายตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้หรือ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด 

• ความคืบหนา้ของขอ้รอ้งเรียนจะถูกรายงาน ต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทในกรณีท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยจะเสนอ
เป็นรายไตรมาส หรือเรว็กวา่นัน้ในกรณีมีความจ าเป็น 

• ประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ท่ีปรึกษาภายนอก
ด าเนินการดแูลขอ้รอ้งเรียนดงักลา่ว 
ทั้งนี ้ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หา้มพนักงานรายใดตอบโต ้หรือกระท าการใดอันเป็น
ปรปักษต์อ่ผูท่ี้แจง้ หรือหา้มใหค้วามช่วยเหลือในการแกไ้ขใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ความ
เช่ือมั่นของบริษัท 

8. สมาชกิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากความจ าเป็นและภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบนัน้มีเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาว่ากรรมการตรวจสอบไม่ควร
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
มากกว่า 3 แห่ง ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่นท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมากกวา่ 3 แห่งในช่วงเดือนมกราคม 2551 คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาความสมัพันธด์งักล่าวและจะด าเนินการแกไ้ขใหก้รรมการตรวจสอบท่านดงักล่าว
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล 

9. จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เจา้หนา้ท่ีและพนักงานของบริษัท รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี ้ตามนโยบายดา้นความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนข์องบริษัท ก าหนดใหพ้นกังานทัง้หมดรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งด าเนินงาน
แกไ้ขความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้อย่างมีจรรยาบรรณ และตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการบัญชีท่ี
ยอมรบัโดยทั่วไป กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีก าหนดขึน้เพ่ือใหเ้กิดความยุติธรรม ความถูกตอ้ง ทนั
เหตุการณ์ และการเปิดเผยท่ีสามารถเข้าใจได้ ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายงานท่ีน าส่งต่ อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยพนักงานทุกคนจะตอ้งลงนามเพ่ือรบัทราบ
จรรยาบรรณพนกังานทกุปี 

10. การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบของบริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของกรรมการ เจา้หน้าท่ี และพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ปีละ 2 ครัง้ 

11. ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะตอ้งมีความรูด้ ้านการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาความเช่ียวชาญดา้น
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การเงินของกรรมการตรวจสอบทกุท่าน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการเงินตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

12. การหมุนเวียนของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งด าเนินการใหหุ้น้สว่นผูจ้ดัการ
ท่ีไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบุคคลท่ีไดล้งทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และจะตอ้งเปลี่ยนหุน้ส่วนผูจ้ัดการ
ดงักลา่วอย่างนอ้ยทกุ 5 ปี 

13. การขออนุมัติว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้  าแนะน า
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและขออนุมตัิในการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ 

14. การขออนุมัติรายการเกี่ยวโยง คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและอนมุตัิ หรือใหส้ตัยาบรรณ
รายการใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งก าหนดให้เปิดเผยสู่สาธารณะโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ
อนมุตัิ หรือใหส้ตัยาบรรณรายการเก่ียวโยง โดยจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

• ลกัษณะของรายการ โดยจะพิจารณาผลประโยชนข์องบคุคลเก่ียวโยงนัน้ 
• เง่ือนไขท่ีส  าคญัของรายการ 
• ความส าคญัของรายการที่มีตอ่บคุคลเก่ียวโยงนัน้ 
• ความส าคญัของรายการที่มีตอ่บริษัท 
• รายการดงักลา่ว จะมีผลเชิงลบตอ่การตดัสินใจของกรรมการหรือผูบ้ริหารในการพิจารณาเพ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัทหรือไม ่และ 
• ปัจจยัอื่นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ในการพิจารณารายการเก่ียวโยง กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัรายการดงักลา่วตอ้ง
ไม่ร่วมในการพิจารณาหรือลงคะแนนเพ่ืออนุมตัิหรือใหส้ตัยาบรรณรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่านดังกล่าวอาจนับเป็นองคป์ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบในครัง้ท่ีพิจารณารายการ
ดงักลา่ว 

 


