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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัท เอม็ วิชนั จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการกํากบัดแูลกิจการทีดี จงึได้

พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมีความเป็นอิสระ ทําหน้าทีตรวจสอบการดําเนิน

กิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพือให้มีความมนัใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ 

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตังิานทีดี การบริหารกจิการดําเนินไปอย่าง

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าทีในการสอบทานรายงานทาง

การเงินของบริษัท ร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพือให้มนัใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชือถือ มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดทีเกียวข้อง สร้างความมนัใจและความน่าเชือถือแก่ผู้ลงทุน และผู้

มีสว่นได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากบัดแูลกจิการอยา่งรอบคอบ มีความยตุธิรรม โปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีดี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกําหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงัต่อไปนี 

 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบ ดงัต่อไปนี 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเป็นอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน  

1.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชํานาญทีเหมาะสมตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 

คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแตง่ตงักรรมการตรวจสอบคนหนงึเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4 ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 

 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบติัดงันี 

2.1 ได้รับการแตง่ตงัจากคณะกรรมการของบริษัท หรือทีประชมุผู้ถือหุ้น 

2.2 มีคุณสมบตัิตามทีกําหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2.3 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้อง ทงันีให้นบัรวมหุ้น

ทีถือโดยผู้ทีเกียวข้องด้วย 

2.4 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แตต้่องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษทัร่วม บริษัท

ทีเกียวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 



 

 
 

2.5 เป็นกรรมการทีไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษทัในเครือ บริษัทร่วม หรือ

บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.6 เป็นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้านการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท รวมถงึไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะธุรกรรมใด ๆ ของบริษัท ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับ

การแตง่ตงัเป็นกรรมการตรวจสอบ 

2.7 เป็นกรรมการทีไม่ใช่เป็นผู้ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.8 เป็นกรรมการทีไม่ได้รับการแต่งตงัขนึเป็นตวัแทน เพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

ถือหุ้นซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.9 เป็นผู้ ทีสามารถปฏิบตัิหน้าทีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายได้อย่าง

เป็นอสิระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ ทีเกียวข้องหรือญาติสนิท

ของบคุคลดงักล่าว 

2.10 เป็นผู้ ทีได้รับความเชือถือและเป็นทียอมรับโดยทวัไป  

2.11 สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการดําเนินหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าที 

3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพือให้มันใจว่า มีความถูกต้องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและ

ประจําปี 

3.2 สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบ

ทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็นและเป็นสิงสําคญั พร้อมทงันําข้อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุงแก้ไข

ระบบการควบคุมภายในทีสําคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก 

และผู้ตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกบับริษัท 

3.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตงั และถอดถอน/เลิกจ้างผู้สอบบญัชี รวมถงึพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวธีิการและมาตรฐานทียอมรับโดยทวัไป  

 

 



 

 
 

3.6 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

3.7 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสยีงทีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

3.8 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง 

3.9 ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตงั ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.10 ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าที ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของบริษัททีเกียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือส่งเอกสารทีเหน็ว่าเกียวข้องหรือจําเป็น 

3.11 ให้มีอํานาจว่าจ้างทีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณี

จําเป็น 

3.12 จดัทํารายงานการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึ

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทงั

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานทีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.15 ปฏิบัติงานอืนตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

4. วาระการดํารงตาํแหน่ง 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี 

4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซงึพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ อาจได้รับการแต่งตงัใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ตําแหน่งเมือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

(ง) พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 

 



 

 
 

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิ โดยบริษัทจะแจ้งเรืองการลาออก

พร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ารับหน้าที 

4.3 ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพือให้กรรมการตรวจสอบมี

จํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลทีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียง

วาระทียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซงึตนแทน 

 

5.  การประชุม 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี 

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรืองอืน ๆ 

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง และให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง หรือให้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพือพิจารณาเรืองจําเป็นเร่งด่วนอืน ๆ ได้ตามแต่จะ

เห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบทีมีสว่นได้เสียในเรืองใด ไม่มีสทิธิออกเสียงลงมตใินเรืองนนั 

5.3 การออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นทีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสําคญัในกรณีที

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขนึอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ

กรรมการตรวจสอบคนอืน ๆ ทีมิได้ลงมตเิหน็ด้วยให้นําเสนอเป็นความเหน็แย้งต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ทีได้มอบหมายเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในคราวถดัไปเพือทราบทกุครัง 

5.5 ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ทีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตังิานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6.2 ในการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดงัตอ่ไปนี ซงึอาจ

มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

 



 

 
 

(1) รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

(2) การทจุริต หรือมีสงิผดิปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคมุภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืนที

เกียวข้อง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เมือครบกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงึอาจรายงานสิงทีพบดังกล่าว

โดยตรงต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 

 


