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1.    ค านิยาม 
“บรษิัท”             หมำยควำมว่ำ  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำรบรษิัท”                หมำยควำมวำ่     คณะกรรมกำรบรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรบรษิัท” หมำยควำมวำ่    กรรมกำร บรษิทั อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมวำ่  ประธำนกรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

(มหำชน) 
“คณะกรรมกำรตรวจสอบ”           หมำยควำมวำ่     คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  

      (มหำชน) 
  “กรรมกำรตรวจสอบ”           หมำยควำมวำ่     กรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
                                                                                    (มหำชน) 

 “ฝ่ำยจดักำร”                              หมำยควำมว่ำ    ผูบ้รหิำรที่ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน หรือ 

                                                                            เทียบเท่ำ 
“ผูถื้อหุน้รำยใหญ่” หมำยควำมวำ่     ผูถื้อหุน้ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในนิติบคุคลใดเกินกวำ่รอ้ยละ  

10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนติิบคุคลนัน้ โดยนบัรวม
กำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

 “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”   หมำยควำมวำ่    ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิทั คือ บคุคลหรือ
นิติบคุคล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรส 
2. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
3. หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็น

 หุน้ส่วน 
4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิด หรือจ ำกดัควำมรบัผิดรวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

5. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ 
(1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำ 30% 

6. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ 
รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

7. นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรพัย)์ ที่มีอ  ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบคุคล 
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“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั/ หมำยควำมว่ำ บคุคลที่มีอ  ำนำจควบคมุกิจกำรโดยเขำ้ข่ำยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไป 
          ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ”  นี ้

1. ถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ำรอ้ยละ 50 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 

2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติ
บคุคลหน่ึงไม่ว่ำโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตอุื่นใด 

3. ควบคุมกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรทัง้หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 
2.  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกที่ส  ำคัญที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำม
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท ในกำรสอดส่องดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท อย่ำงเพียงพอ ใหค้วำมเห็นที่เป็น
อิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือ ว่ำบริษัทมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลที่ดีที่สดุ และมีระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงัต่อไปนี ้ 

1)   เพื่อเสรมิสรำ้งประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่บรษิัท 

2) เพื่อใหบ้ริษัทมีกำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน ใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อใหบ้ริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินที่มีคณุภำพ มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน 
และขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

4) ส่งเสริมให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบัญชี และผูต้รวจสอบภำยใน ของบริษัทบรรลุถึงควำมรบัผิดชอบทำง
กฎหมำยและกำรจดักำรอย่ำงมืออำชีพ 

 
3.    องคป์ระกอบ  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 3 คน และทกุคนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
4.  คุณสมบัติ 

4.1  กรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมกำรถือหุน้ของผู้ที่เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 
ปี 
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3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท 
หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ 
ทั้งนี ้กำรค ำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ี ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนีด้ังกล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธท์ำง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัช ี
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนยักับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
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9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท  
หมายเหต ุ    ความหมายของค าว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ใหอ้า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ 17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
4.2 นอกเหนือจำกคณุสมบตัิตำมขอ้ 4.1 ขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเฉพำะดงันี ้

1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท  

2) ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  
3) มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมภำรกิจที่ไดร้บั

มอบหมำย โดยกรรมกำรตรวจสอบตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินงำนของคณะ  
กรรมกำรตรวจสอบ  

4) กรรมกำรตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัทเนื่องจำกอำจมีผลใหก้ำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ในบรษิัทใดบรษิัทหนึ่งท ำไดไ้ม่เต็มที่  

5) สมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกคนไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นกำรบัญชี หรือกำรเงิน 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชี่ยวชำญอิสระดำ้นกำรบัญชีหรือกำรเงินจำก
ภำยนอกได ้อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คนตอ้งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นกำรบญัชี
หรือ กำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมเชื่อถือไดข้องงบกำรเงิน  และควร
ไดร้บักำรพฒันำควำมรูด้ำ้นกำรบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อควำมเชื่อถือได้
ของงบกำรเงิน ซึ่งจะมีผลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพมำกขึน้  

6) กรรมกำรตรวจสอบควรไดร้บักำรอบรมและเสรมิสรำ้งควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงที่อำจเกิดขึน้และควรได้
เพิ่มพูนควำมรูเ้ก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
 

5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

 5.1  การแต่งตั้ง 
1) คณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมกฎบตัรในขอ้ที่ 4  
2) คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ด ำรงต ำแหน่งประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ  
3) เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตใุดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้น

ครบวำระ ซึ่งมีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ควรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ใหค้รบในทันที หรืออย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่
จ  ำนวนสมำชิกไม่ครบ  

4) ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยในของบรษิัท ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 5.2  วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไป
ตามวาระท่ีคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ แต่ไม่ควรเป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ 

 5.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
1) กรรมกำรตรวจสอบ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
1.2) พน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท หรือคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ตอ้งแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำ 1 เดือน พรอ้มเหตุผล เพื่อ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้จะไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทน
บคุคลที่ลำออก ใหบ้รษิัทแจง้กำรลำออกพรอ้มส่งส ำเนำหนงัสือลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบดว้ย  

 
6. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

6.1 บทบาท หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรของบรษิัทดงัต่อไปนี ้ 

1) สอบทำนใหบ้รษิัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเพียงพอ  

2) สอบทำนใหบ้รษิัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 
audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใด
ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน  

3) สอบทำนสรุปผลกำรตรวจสอบทจุรติและก ำหนดมำตรกำรป้องกนั รวมทัง้สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบั
กำรรบัแจง้เบำะแสและกำรรบัขอ้รอ้งเรียน เพื่อใหม้ั่นในว่ำมีกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม 

4) สอบทำนใหบ้รษิัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

5) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อ ท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

6) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษิัท 
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7) หำกผูส้อบบญัชีของบริษัทพบพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัว่ำกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทไดก้ระท ำควำมผิดตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
และไดแ้จง้ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤติกำรณด์งักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้ง
ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษัทภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูส้อบบญัชี 

8) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้  

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท  

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท  

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด  

      หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี  

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร  
      (charter)  
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

9) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
นอกจำกนี ้เพื่อสนับสนุนกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำร
พิจำรณำใหค้วำมเห็นต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็น
อิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นได ้โดยบรษิัทรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้  

6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิัทโดยตรง และคณะกรรมกำรของบรษิัทยงัคงมี
ควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทต่อบคุคลภำยนอก 

 
7.  การประชุม 

7.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบจดัใหม้ีกำรประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียก
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หำกมีกำรรอ้งขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบัญชี หรือ
ประธำนกรรมกำรบรษิัท ใหพ้ิจำรณำประเด็นปัญหำที่จ ำเป็นตอ้งหำรือรว่มกนั 

7.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดวำระกำรประชุม เพื่อพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ดงัต่อไปนีเ้ป็นอย่ำงนอ้ย  
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1) กำรพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง หลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงบญัชี 
กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีที่ส  ำคญั 
รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจดักำรเก่ียวกับกำรก ำหนดนโยบำยบัญชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

2) กำรพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) กำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) 

3) กำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนกำร
ประสำนงำนของแผนกำรตรวจสอบที่เก่ียวข้องต่ำงๆ และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบร่วมกับ
ผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบควรสอบถำมถึงขอบเขตกำรตรวจสอบ
ที่ได้วำงแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่ำแผนกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะช่วยให้ตรวจพบกำรทุจริตหรือ
ขอ้บกพรอ่งต่ำงๆ ของระบบกำรควบคมุภำยใน 

4) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกัดที่เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ 
และทบทวนกำรปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

5) กำรพิจำรณำรว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
6) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีว่ำไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนวิธีกำรและ

กำรควบคมุกำรประมวลขอ้มลูทำงอิเล็คโทรนิค และสอบถำมเก่ียวกบัโครงกำรรกัษำควำมปลอดภยั
โดยเฉพำะ เพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือกำรใช้คอมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนักงำนบริษัทหรือ
บคุคลภำยนอก 

7) กำรพิจำรณำทบทวนรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เช่นรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนัของบรษิัท เป็นตน้ 

8) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
9) กำรปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
10) กำรพิจำรณำประเมินผลตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

7.3 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรทุกคนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบริษัท จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธี
อื่น และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้ 

7.4 กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุแต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนีป้ระธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประธำนในที่ประชมุ และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่
ได ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในท่ีประชมุ  

7.5 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุคณะกรรมกำรใหถื้อเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำรหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียง
ไดห้นึ่งเสียง และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้
ขำด ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้  
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7.6 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้รหิำร หรือ บคุคลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง มำเขำ้รว่มประชมุ ใหค้วำมเหน็ 
หรือใหข้อ้มลูเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได ้

7.7 ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ที่จดบนัทึกกำรประชมุ และจดัเก็บเอกสำรกำรประชมุ  

8.  การรายงาน 

8.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบเป็นประจ ำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี โดยมี
รำยละเอียดอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
2) จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุแยกเป็นรำยบคุคล 
3) ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 

8.2 ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัหรือไดร้บัแจง้เบำะแสว่ำ มีรำยกำรหรือ
กำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษั ทฯ 
ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดขึน้รว่มกนั  
1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2) กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพรอ่งส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน 
3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

8.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดม้ีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแลว้ว่ำตอ้ง
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
เพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนส่ิงที่พบดงักล่ำวต่อส ำนกังำนก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยได ้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
9.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

         1)  แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ 
 2)  แบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

9.2 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมิน
ใหค้ณะกรรมการรบัทราบ รวมทัง้ใหเ้ปิดเผยผลการประเมินดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 

10.  การทบทวนกฎบัตร  

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี  
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ประกำศ ณ วนัท่ี 29 ธันวำคม 2564 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

(ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
ประธำนกรรมกำร 
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