
 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลถือเป็นกลไกที่ส  าคญัของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตัง้ขึน้ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ก  ากับดูแลการด าเนินงาน และการบริหารงานใหมี้มาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกตอ้ง โปร่งใส ตลอดจนเพื่อ
เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่บรษิัทฯ 

บริษัทฯ จึงได้จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) รวมทัง้
แนวทางพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่จะสนองความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานก ากับดูแลภายนอกบริษัท ทัง้นีใ้หย้กเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2560 โดย
ก าหนดใหใ้ชก้ฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลฉบบันีแ้ทน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. นิยาม 
“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2  ปีก่อน
ไดร้บัการแตง่ตัง้) ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. 

“พรบ.” หมายความถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2. เป้าหมาย 

เพื่อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทใหบ้รรลหุนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการควบคมุดแูล เรื่องดงัต่อไปนี ้

1. ความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

2. การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ความเป็นอิสระและคณุสมบตัิของผูส้อบบญัชี ตลอดจนการเลือกใชน้โยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสม และ 

4. ผลการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี และการจดัท ารายงานตามที่หน่วยงานก ากบัดแูลภายนอก
ตอ้งการ 

3. อ านาจ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีอ านาจในการด าเนินการหรอืมอบอ านาจใหส้อบสวนเรื่องส าคญัใด ๆ ภายใตข้อบเขต
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้บัอ านาจในเรื่องดงัต่อไปนี ้

1. มีอ  านาจท่ีจะวา่จา้ง ท่ีปรกึษาภายนอกท่ีเป็นอิสระมาใหค้ าแนะน า ขอ้คิดเห็น หรอืช่วยด าเนินการสอบสวนในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานตามความรบัผิดชอบ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นไปดว้ยดี ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

2. มีอ  านาจท่ีจะขอขอ้มลูสารสนเทศตามที่ตอ้งการ และขอความรว่มมือตามค ารอ้งขอจากพนกังานของบรษิัทฯ และ 



3. มีอ  านาจท่ีจะเชิญกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูอนัเป็นประโยชน ์ หรือเขา้รว่มประชมุ 
ตลอดจนสามารถเชิญนกักฎหมาย ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายในหรือท่ีปรกึษาภายนอกเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลได ้

4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
1. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน 
4. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจ และมีประสบการณด์า้นการบญัชี หรือการเงิน

เพียงพอจะท าหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และรายงานทางการเงินได ้
5. คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ

บาล 
6. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร 

5. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
1. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

รว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตร งหรือทางอ้อมทั้งในดา้นการเงินและการ

บริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน/ลกูจา้ง/ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั 

3. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดย
อิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 

4. สามารถอทุิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
5. ควรไดร้บัการอบรมและเสริมสรา้งความรูอ้ย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ และควรไดเ้พิ่มพูนความรูเ้ก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างตอ่เน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

6. ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ควรเป็นผูมี้ความสามารถเป็นผูน้  าและน าการประชุมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ถูกตอ้ง 
วางแผนงานที่มีประสิทธิภาพและใหค้วามมั่นใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

6. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ไดไ้ม่เกิน 2 วาระติดตอ่กนั และสามารถต่อ

วาระไดอ้ีกไม่เกิน 1 วาระ ทัง้นีใ้หมี้ผลตัง้แต่การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2551 เป็นตน้ไป โดยไม่



มีผลยอ้นหลงั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ไดต้ามที่เห็นสมควร 

3. การครบก าหนดวาระของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละคน ก าหนดใหส้ิน้สดุไม่พรอ้มกนั เพื่อประโยชนแ์ละความตอ่เน่ือง
ในการปฏิบตัิงาน 

4. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ จะตอ้งแจง้และย่ืนหนงัสือลาออกต่อบรษิัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั 

5. กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อใหมี้จ านวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ครบถว้นทนัที หรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่ครบถว้น เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความตอ่เน่ืองอยู่ตลอดเวลา 

6. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. ครบตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
2. ขาดคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
3. ตาย 
4. ลาออก 
5. ถกูถอดถอน 
6. ตอ้งโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงที่สดุ หรือค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดที่กระท าดว้ยประมาทหรอื

ความผิดลหโุทษ 
7. เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
8. เป็นบคุคลลม้ละลาย 

7. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
1. เป็นบคุคลลม้ละลาย 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได ้และทันเวลา โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจัดท ารายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกตอ้ง 
ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได ้และทันเวลา โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจัดท ารายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. รายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
1. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 
2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ี ยวโยงกันหรือรายการที่เก่ียวขอ้งหรือรายการที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น 



3. การควบคมุภายใน 
1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้สอบทานรายการที่อาจก่อใหเ้กิดการ

ทจุรติต่อรายงานทางการเงิน 
2. พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีและส านกัตรวจสอบภายใน เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

และเสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 
4. การตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 
รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบังานตรวจสอบภายใน 

2. สอบทานกิจกรรมและโครงสรา้งของส านกัตรวจสอบภายใน และอนมุตัิกฎบตัรของส านกัตรวจสอบภายใน 
3. รว่มพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกยา้ย ถอดถอนหรือเลิกจา้ง รวมทัง้ในการก าหนด

และปรบัคา่ตอบแทนผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่หน่วยงานนีท้  าหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 
4. พิจารณาใหค้วามเห็นและใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและอัตราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็น

ผูอ้นมุตัิ 
5. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมิน

ความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์ร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยทุธข์องส านกัตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในรว่มกบัผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน และ

กระบวนการจดัการทางการเงิน 
7. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี

ความสมัพนัธท์ี่เกือ้กลูกนั ไม่ซ  า้ซอ้น 
8. สอบทานผลการปฏิบตัิงานของส านักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย 

9. พิจารณาการจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายในขาดทักษะ
บางอย่างที่จ  าเป็นหรือขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 

10. จัดใหมี้การประเมินคุณภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้การ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร (External Quality 
Review) อย่างนอ้ยทกุๆ 5 ปี 

5. การสอบบญัชี 
1. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี เพื่อใหไ้ดผู้ส้อบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ โดยค านงึถึงความ

น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณข์อง
บคุลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอน
ผูส้อบบญัชี 



2. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผูส้อบบญัชี รวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ 
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

3. เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัระหวา่งการตรวจสอบบญัชี
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

4. สอบทานรายงานที่จดัท าโดยผูส้อบบญัชี เสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ข และติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ
นัน้ 

5. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 
6. รบัทราบจากผูส้อบบัญชีโดยไม่ชักชา้ในขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณอ์ันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ัดการหรือบุคคลซึ่ง

รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดก้ระท าความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 
311, 312 หรือมาตรา 313 ของพรบ. เม่ือผูส้อบบญัชีไดพ้บ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ รวมทัง้ตอ้งรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นใหแ้ก่ส  านักงาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บญัชี 

6. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
1. สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
2. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจดัการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบตัิตาม 
3. สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานก ากบัดแูลภายนอกและขอ้สงัเกตจากผูต้รวจสอบ 
4. สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสูพ่นกังานภายในบรษิัทฯ และติดตามผลการปฏิบตัิตาม 
5. รบัทราบรายงานความคืบหนา้จากฝ่ายจดัการและที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ เก่ียวกบัประเด็นส าคญัในการปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนด กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. รายงานผลการด าเนินงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบและพิจารณา อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 
2. สอบทานรายงานใด ๆ ที่จดัท าโดยบริษัทฯ ที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิัทฯ 

4. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
เห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 



3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

5. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแกไ้ขรายการหรือการกระท าที่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 
(4.1), (4.2) และ (4.3) ขา้งตน้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามที่กล่าวขา้งตน้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

8. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะที่

จ  าเป็นเพื่อการพฒันา 
2. ให้ความส าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ ก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทและการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
3. ติดตามใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้บัส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 แห่งพรบ. 

จากเลขานกุารบรษิัท ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่บรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
4. ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อน าเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
5. ส่งเสรมิและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการแก่คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ 
6. พิจารณาหรือมอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปฏิบตัิ 
7. ดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

9. การบรหิารความเสี่ยง 
1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
2. หารอืรว่มกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทกุดา้น 

รวมทัง้ความเสี่ยงจากการทจุรติคอรร์ปัชนั 
3. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้

ความเห็นในรายงานความคืบหนา้การบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ 
10. ความรบัผิดชอบอื่นๆ 

1. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
2. สอบทานกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ก าหนดไว ้

และเสนอใหพ้ิจารณาปรบัเปลี่ยนหากมีความจ าเป็น 
3. มีหนา้ที่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
4. ก ากับดูแลใหมี้กระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้สงสัยหรือพบเห็น การ

กระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดแูล



กิจการ เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสวา่บรษิัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตาม
ที่เหมาะสม 

5. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจ าเป็น 
6. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) 

8. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
1. ควรจดัการประชมุอย่างนอ้ย 8 ครัง้ตอ่ปี และตอ้งก าหนดระเบียบวาระการประชมุของการประชมุแตล่ะครัง้อย่างชดัเจน 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเพิ่มได ้ในกรณีที่มีค าขอ

จากสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ผูต้รวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 
ซึง่ตอ้งน ามาหารอืรว่มกนั 

3. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลควรเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ หรือตอ้งมีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเขา้รว่มประชมุอย่าง
นอ้ย 2 คน จงึจะถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลลาประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาลซึง่มาประชมุ เลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

5. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉยัชีข้าดใหถื้อเสียงขา้งมาก ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

6. กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลผูมี้ส่วนไดเ้สียใด ๆ ในวาระที่พิจารณา ใหง้ดลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้ ๆ 
7. เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุมและจดัท ารายงาน

การประชมุ 
9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลควรติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินการต่าง ๆ ตามรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือข้ อสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรบัทราบในที่ประชุมครัง้ต่อไป 
รวมทัง้ 

1. ตอ้งน าสง่ระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชมุทกุครัง้ 
2. ตอ้งน าสง่เอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุทกุครัง้ 
3. ตอ้งน าสง่รายงานการประชมุทกุครัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุครัง้ถดัไป 

10. จดัการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหารอืแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั
ในประเด็นที่อาจเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายจดัการ 

9. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลควรประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง อย่างนอ้ยปีละครัง้ และสรุปผลน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อทราบและพิจารณา 



10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พิจารณา แลว้จงึเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้ใหก้ฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลฉบบันี ้มีผลตัง้แตว่นัที่ 9 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 


