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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562) อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลกั ตลอดจนได้น าหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่เป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึง่ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ มีส่วน
ได้เสียว่าการด าเนินการของบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือปอ้งกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัสิ าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการ มีความเข้าใจขอบเขตการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. ขอบเขตหน้าที่ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงาน

ทางการเงิน โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท และสง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.3 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง กระบวนการท างาน การควบคมุ การก ากบัดแูล 
ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะท างานบริหารความเส่ียง 

1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชนัอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทาง
ของหน่วยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ  เช่น แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาต ิเร่ิมตัง้แตก่ารสง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) การประเมินความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน การสร้างระบบงานเชิงปอ้งกนั การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามท่ีส านักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ
และประเมินแล้ว 
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคมุ ปฏิบตัิตาม และติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และนโยบายการก ากับดแูล 
และการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

1.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไปและพิจารณา 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึง่ส านกังานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร  รวมทัง้สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงปอ้งกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ 

ด้านอ่ืน ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีผู้สอบบญัชี
ของบริษัท รวมทัง้เสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้สอบบญัชี   

1.10 รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ และจดัท ารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.11 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



 

3 
 

1.12 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชี และจดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชี 

1.13 พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อ านวยการส านกังาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.14 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีและ
รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล  

1.15 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี (Self Assessment) รวมถึงสอบทาน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตั ิ

1.16 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบด้วย  

ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้า
หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือส่งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท ซึง่การด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าสัง่ของ คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงาน
ของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลทัว่ไป 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมตเิปล่ียนแปลงหน้าท่ีและ
จดัท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด และน าส่งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว โดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการรายงานโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดงันี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีทกัษะความช านาญ

ท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้าน
การบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ไม่
น้อยกวา่ 1 คน 

2.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชว่ยเหลือ

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระ
การประชมุ การน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอทุิศเวลา
อยา่งเพียงพอในการด าเนินหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

3.1 คณุสมบตัทิัว่ไป 
เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัทประกาศและภายใต้ข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3.2 คณุสมบตัเิฉพาะ 
(ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวนัประชมุ 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตอ่เน่ืองไม่เกิน 3 วาระ และให้กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหนง่ เว้นแตก่รณีท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแล้ว แตไ่มไ่ด้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
3) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
4) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
5) เสียชีวิต 
6) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ท าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
พอสมควรพร้อมระบุเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ และจดัส่งข้อมลู
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุง
ฐานข้อมลูในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารให้ถกูต้องตามความเป็นจริง ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบท่ี
ลาออกหรือถกูให้พ้นจากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักล่าวให้ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทราบด้วยก็ได้ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก าหนด และเกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน  

 
5. การประชุม 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจ าปี และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอ านาจหน้าท่ี โดยประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน 
และฝ่ายบริหาร เพ่ือสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีท่ี
ฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อน
วนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ควรก าหนดวาระการประชมุไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควร เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชมุในเร่ืองตา่ง ๆ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎบตัรนี ้
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6. องค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่มาประชมุ
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร นกักฎหมาย
ของบริษัท นกักฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท ทัง้บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม 
และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน เพ่ือหารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามได้ 

รายงานการประชมุ ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวต้อง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ีผู้ สอบบญัชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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