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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วตัถปุระสงค ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการ
ก ากบัดูแล และตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคุมภายใน การก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่ง และการ
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การสอบทานให้บรษิทัฯ มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิ เพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและน่าเชือ่ถอื  

2. องคป์ระกอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย  1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่
สอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงค์ต าแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ  

3. คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตั ิดงันี้ 

3.1 เป็นผูม้คีณุสมบตัใินการเป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศ
ก าหนด 

3.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

3.3 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดับ
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี   
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3.4 ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะ
ทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย  

3.5 ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นเขา้รบัต าแหน่ง 

3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบั
ต าแหน่ง 

3.7 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 
ปีกอ่นเขา้รบัต าแหน่ง 

3.8 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

3.9 ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบริษทัฯ 
หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัยอ่ย 

3.10 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหม้อี านาจตดัสนิใจในการด าเนิน
กจิการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ  

3.11 เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ 
และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีง
พอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

3.12 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ได ้

3.13 ทัง้นี้คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบใหอ้า้งองิตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั  
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4. การแต่งตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 
4.1 การแต่งตัง้ 

- คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็น
กรรมการตรวจสอบ  

- กรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืมเีหตุใดทีก่รรมการตรวจสอบ
ไมส่ามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ มจี านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 
3 คน ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตแิต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อใหม้ี
จ านวนครบถว้นหรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัทีม่จี านวนกรรมการตรวจสอบไม่
ครบถว้น เพือ่ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 
- กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่มวีาระการด ารงต าแหน่ง

ตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รบัการ
พจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 

4.3 การพน้จากต าแหน่ง 
- ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
- พน้สภาพการเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
- เสยีชวีติ 
- ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดมคีวามประสงค์ทีจ่ะลาออกก่อนครบก าหนด

วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบท่านดงักล่าวมหีน้าทีแ่จ้งใหบ้รษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดอืน พรอ้มทัง้ระบุเหตุผล เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
แต่งตัง้บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเพื่อมาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่
ลาออกไป  

- ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
- ถูกถอดถอน ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

บรษิทัฯ ตอ้งแจง้การถกูถอดถอนพรอ้มสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ 
โดยกรรมการบรษิทัทีถู่กถอดถอนนัน้ มสีทิธชิีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้
 

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ  
5.1 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  
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5.2 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  

5.3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ทบทวนและอนุมตักิฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โครงสรา้ง และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

5.4 พจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจ้าง รวมทัง้พจิารณาผลการปฏบิตังิาน และผลตอบแทนของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.5 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.6 สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
5.7 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 
5.8 พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.9 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

5.10 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้ 

5.10.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ
บรษิทัฯ  

5.10.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  
5.10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ  

5.10.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 
5.10.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5.10.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 
5.10.7 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฎบตัร (Audit Committee charter)  
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5.10.8 รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

5.11 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5.12 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใด เมือ่
เหน็ว่าจ าเป็นได ้โดยบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย 

5.13 คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจในการเชญิฝ่ายจดัการ หรอืผู้บริหาร หรอืพนักงานของ
บรษิทัฯ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุชีแ้จง ใหค้วามเหน็ หรอืจดัสง่เอกสารทีร่อ้งขอตามความจ าเป็น 

5.14 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัฯ ไดเ้ตม็ที ่ทัง้จากผูบ้รหิาร พนักงาน
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

5.15 พจิารณาทบทวนเพือ่ปรบัปรงุกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยปีละครัง้ เพื่อให้
ครอบคลุมภาระหน้าทีต่ามแนวปฏบิตัทิีด่ ีและสอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

5.16 ทบทวนและเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีเ่หน็สมควร 

5.17 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบัขอ้มูลพื้นฐานและความรู้เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
อยา่งเพยีงพอ ตลอดจนตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่องในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการตรวจสอบ 

5.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
ทราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.19 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่บรษิทัฯ ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในก าหนด
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  ไดแ้ก่ รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจรติ 
หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบการควบคมุภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ เป็นต้น หากคณะกรรมการของบรษิทัฯหรอืฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้โดยใหส้่งส าเนา
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบดว้ย 
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6. การประชุม  
6.1 ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดอืน ตาม

รอบระยะเวลาการจัดท ารายงานทางการเงิน ทัง้นี้  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษไดห้ากมกีารรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ี
หรอืประธานกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

6.2 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชมุเฉพาะกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้รว่ม ประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชมุพเิศษเพิม่จากการประชุมปกต ิหรอื
จดัการประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกตขิองคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่มวีาระอืน่ๆ อยูด่ว้ยกไ็ด ้ 

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิฝ่ายจดัการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สอบบัญชีมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

6.4 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลซึง่
ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุ พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการตรวจสอบ
ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพยีงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชน์ของบรษิัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัด
ประชมุโดยวธิอีืน่หรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

6.5 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบเป็นจ านวนไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดทีม่อียู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จงึ
จะถอืว่าครบองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชมุ  

6.6 กรรมการตรวจสอบทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีในเรื่องทีพ่จิารณาเรื่องใด มใิหเ้ขา้ร่วมพจิารณาเรื่อง
นัน้ๆ ทัง้นี้ การออกเสยีงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบมสีทิธอิอกเสยีงคนละ 1 เสยีงและใชค้ะแนนเสยีงขา้ง
มากเป็นเกณฑ ์และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมม่สีทิธอิอกเสยีง ในกรณีทีก่ารลงมตโิดยมเีสยีงเทา่กนั 
ประธานกรรมการตรวจสอบมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีง เพือ่เป็นการชีข้าดในวาระดงักล่าว  

 
7. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิทัฯ โดยแสดงรายการตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และลงนามรบัรองโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมนิผลการปฏบิตังิานและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ
บรษิทัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

                                                              

บรษิทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

  

            (พลเอกมนตร ี สงัขทรพัย)์         (นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา)  

        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

     

   

 

                 

 

 


