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บันทึกการแก้ไข 
 

ครั้งที ่ วันที่ รายละเอียดการแก้ไข เหตุผล อนุมัติโดย 

00 26 ก.ย.60 จัดทำครั้งแรก - BOD.3/2560 

01 14 ส.ค.61 ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต.และ ต.ล.ท. BOD.4/2561 

02 19 มิ.ย. 62 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2562 แปรสภาพบริษัท BOD 3/2562 

03 20 มี.ค.63 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2563 แก้ไของค์ประกอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ(หน้า 1/7) 
ข้อ 1.4  

BOD 3/2563 

04 23 ก.พ. 64 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2564 เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต.และ ต.ล.ท. BOD 2/2564 

05 22 ธ.ค. 65 ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2565 เป็นไปตามหลัก ก.ล.ต.และ ต.ล.ท. BOD 6/2565 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัท สอบทาน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างโปร่งใส และปราศจากการมีผลประโยชน์ขัดแย้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภายในมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี และเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควร

กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี ้

 
1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

1.1  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน่้อยกว่า 3 คน  

1.2  กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 

1.3   ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4   ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2.  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมลีักษณะและคณุสมบัตเิป็นกรรมการอิสระดังนี้ 

2.1   ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท 

2.2   มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ และตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 

2.3   กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 

2.4   กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้ 

2.4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู ้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  

2.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 
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รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่ 

 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท 

2.4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย  

2.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ 

2.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อน

ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

2.4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา   กฎหมายหรอืท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

2.4.7  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

2.4.8  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
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2.4.9  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

2.5    เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายได้

อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

2.6    เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป  

2.7    สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
3.  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน  มีอำนาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ  โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้ง

รายไตรมาสและประจำปี 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  ตลอดจนระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการ 

กำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินทรพัย์ดิจิทัล       และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือตรวจสอบ

รายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการ

ควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

3.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท  ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วนท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

3.7 สอบทานให้บริษทัมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 



 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้า 4 / 7 
 

 

3.9 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และความเพียงพอของ 

ระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการกำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter)  

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.10 จัดทำรายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

3.11 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น 

3.12 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณี

จำเป็น 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานประจำปีทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล และรายงาน

ผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.15 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  วาระการดำรงตำแหน่ง 

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีังนี้ 
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4.1  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีท่ีได้รบัการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจาก

การพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(ก)   ตาย 

(ข)   ลาออก 

(ค)   ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

(ง)    พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

4.2  กรรมการตรวจสอบคนใด จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้ง

เรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป

ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

4.3  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  90 วัน เพื่อให้กรรมการ

ตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน

ตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 
5.   การประชุม 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

5.1   ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเรื่อง

อื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดให้เรียกประชุม ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 

วัน หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณพีิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ 

ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

5.2   ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไม่เข้าร่วมในการ

พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

5.3   การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคญัในกรณี

ที ่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด อย่างไรก็ตาม 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการ

บริษัท 
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5.4     ในการประชุมแต่ละครั้ง  ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์

ประชุม 

5.5   ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือก

กรรมการ 1 คน  เป็นประธานในท่ีประชุม 

5.6   การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

5.7 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้ได้ร ับมอบหมายเป็นผู ้รายงานผลการประชุมต่อที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง 

5.8   คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ 

5.9   ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
6.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1   ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท                                            

6.2   ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน  

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

6.3   หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้อง

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ

เพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้ 

 

7.  การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์  

7.1   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 7.1.1  รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้ง

รายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 

 7.1.2 นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ  

7.2   การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.2.1  รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

7.2.2  นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบสำหรับกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ับการแต่งตั้ง

ใหม่ พร้อมการรายงานมติการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.3   รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีมี

มติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่  22 ธันวาคม 2565   

           

 
    ประกาศ ณ วันที่  22 ธันวาคม 2565 
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         (นายเวทย์  นุชเจริญ) 
                                                                           ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)          
 

 


