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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. วัตถุประสงค คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดยอยของบริษัท มีภารกิจหลกัในการสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท โดยการทําหนาที่กํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึง การตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน 

การประเมินระบบควบคุมภายใน การติดตามระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือให

มั่นใจวาบริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางเปนอิสระ เพ่ือสราง

ความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสียวาการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้จัดทําขึ้น เพ่ือกําหนดขอบเขตหนาท่ี และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ สอบทาน และสงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และชวยใหบรษิัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

 

2. องคประกอบ การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 องคประกอบและการแตงตั้ง 

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัท

ท่ีเปนกรรมการอิสระอยางนอยสาม (3) ทาน 

2. ใหเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. การเลือกและ/หรือสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ตองผานกระบวนการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และ

ประสบการณ การประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ัน เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแตงตั้ งโดยได รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ

ประชุม 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พน

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได  

2. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบ 

(4) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพนจากตําแหนงและ/หรอืออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท               
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กรณีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไมสามารถดํารงตําแหนงได

จนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง

กรรมการตรวจสอบใหมเพื่อทดแทนตําแหนงท่ีวางลงภายใน 3 เดือน นับต้ังแตวันที่จํานวน

กรรมการไมครบถวน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนกรรมการครบถวนตามที่กฎหมาย

กําหนด โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระ

ท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนเขามาแทน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบคนใดจะ

ลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3.1 กรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ี

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยกําหนด 

2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอย

ลําดับเดยีวกัน  

3. ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปน 

บริษัทจดทะเบียนมีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทํา

หนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ.2551 

5. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 

3.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยามของกรรมการอิสระไวตามหลักเกณฑ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกําหนด โดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการอิสระของบริษัท 

หมายถึงกรรมการท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย  
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มสีวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ป กอนเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ ท้ังนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน

บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหารผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

หรอืบรษิัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมท้ัง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 

ป กอนวันไดรบัแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 

หรอืหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม

นอยกวา 2 ป กอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรอืผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอย าง เดียว กัน และเปนการแขงขันที่มีนั ย กับ กิจการของ                     

บริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม

บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของ จํานวน
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หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันที่มนีัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัท  

10. ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการ

อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทใหญ 

บรษิัทยอย บริษัทรวม บรษิัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 

4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปน

อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย 

เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดของ

สํานักงาน ก.ล.ต. และ หรือตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บรษิัท 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น  

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

รวมท้ังการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมใหกลับเขามาใหม หรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 

โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของ ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป 

ละ 1 คร้ัง  

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่ง สินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัท  
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7. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการรักษาความ

ปลอดภัยของการใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี 

8. สอบทานการทํางานของฝายบริหารในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอแนะนําเร่ืองระบบการ

ควบคุมภายในของฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมาโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป/รายงานประจําป (“แบบ 56-1 One Report”) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอง ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้   

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท  

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

(ช) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน  

(ซ) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร (Charter)  

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

10. ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบพฤติการณที่สงสัยวากรรมการหรือผูบริหารของบริษัทกระทําความผิดและ

ไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบขอเท็จจริงโดยไม

ชักชาและรายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบ

บัญชีรับทราบ   

11. ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เชน  

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน  

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน   
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ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไม

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

12. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มี

การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎบัตรและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท  

13. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะ ๆ 

อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

14. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

5 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้งมีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการ

ประชุมอยางชัดเจนและจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบ และผูเขารวมประชุมเปน

การลวงหนา เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบพิจารณาเพ่ิมเติม ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมอยางนอยสี่ (4) ครั้งตอป และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติม

ไดหากจําเปน  

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการที่

ไดรบัแตงตั้งจึงจะครบเปนองคประชุม 

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมสามารถมารวมประชุมได ใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน 

4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบสงหนังสือนัดประชุมทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไปยังกรรมการตรวจสอบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปน

รีบดวนประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจนัดประชุมโดยวิธีอื่น เพ่ือพิจารณาเร่ืองเรงดวนดังกลาว 

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ผูที่มีสวนได

เสียใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็นและลงมติในเร่ืองนั้น ๆ และใน

กรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเปนเสียงชี้ขาด 
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6. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท หรือผูที่เก่ียวของกับ

วาระการประชุมที่นําเสนอเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลในสวนที่เก่ียวของได 

7. ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสนับสนุน

ติดตามใหคณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้ง

ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ 

 

6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทํา

หนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (“แบบ 56-1 One 

Report”) โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้ 

1. การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป  

คณะกรรมการตรวจสอบตอง จัดทํ า ราย งาน กิจกรรม ท่ี ทํา ระหว า งป ตามหน าที่  และ                            

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (“แบบ 

56-1 One Report”) ของบริษัทฯ 

2. การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  

รายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เชน รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน หรือรายงานอื่นใดที่เห็นวา 

คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รวมถึงรายงานสิ่งที่ตรวจพบ เชน รายการความขัดแยง              

ทางผลประโยชน หรือขอสงสัยวาอาจมีการทุจริต หรือมีความบกพรองสําคัญในการควบคุมภายใน 

หรือขอสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดวาดวยตลาดหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัท

ทันที เพ่ือหาแนวทางการแกไขไดทันเวลา 

3. การรายงานตอทางการ  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัท และ

ผูบริหารใหดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เม่ือครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หาก

พบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไข โดยไมมีเหตุผลอันควรกรรมการตรวจสอบ ทานใดทาน

หนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หรอืตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”) 
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7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหน่ึง (1) ครั้ง และรายงานให  

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว  

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เปนตนไป  

  

 

 

 

         

        ดร. พงศศกัติฐ เสมสันต  

            ประธานกรรมการ 


