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Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนด้านการก ากับดูแลกิจการการสอบ
ทานความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องประกอบด้วย 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการท าหน้าท่ีสอบทานงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน 

1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัติ 

2.1 เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบังคับที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด  
เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ 

2.2 สามารถปฏิบัติงานได้เพียงพอในฐานะเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่งตามวาระด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

งบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
4) ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5) สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการ
ด าเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 

6) สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

7) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุคลากร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
9) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบัญชีเพื่อให้การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน  
10) สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความ

สอดคล้องและการมีสนับสนุนร่วมกัน 

4.2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเช่ือถือได้เป็นไปตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

2) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

3) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท 

4.3 ผู้สอบบัญชภีายนอก 

1) พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ 
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ภาระงานของส านักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรอง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น 
การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี 

2) เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

3) เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญใน

ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 
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5) พิจารณางานของส านักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือ
การน าเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการด าเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือ
ยืนยันการให้บริการเพื่อบริษัท (รวมถึง การแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นแตกต่างของมติที่
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี) 

4.4 การปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมาย 

1) ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ 

2) สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

4.5 การบริหารความเสี่ยง 

   สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4.6 ความรับผิดชอบอื่นๆ 

   ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้างหรือน า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้ค าปรึกษาหรือการ
แก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการจัดการประชุม
เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร 

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม) ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
ในกรณีจ าเป็น หรือรีบด่วนโดยการตัดสินใจของประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามารถแจ้ง 
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

5.3 องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยจ านวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมด 

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นได้ 

5.5 กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง เว้นแต่กรณีกรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใด 
กรรมการตรวจสอบนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง และไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง  
เพื่อเป็นการช้ีขาด เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5.6 เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดท ารายงานการประชุม (รวมถึงระบุเนื้อหาและบุคคล
ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น) ซึ่งจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการ
ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก เพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือควรได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมจะจัดท าข้ึนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีที่มีการกระท าที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทั้งในเรื่ องฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย หรือต่อข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการ 

6.2 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความเห็นต่างๆ ต่อการ
ด าเนินงานที่ได้รับรายงาน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับค่าตอบแทนตามทีไ่ด้รับอนมุัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกลไกที่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สูงข้ึน 

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. อ านาจอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่
และหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาปรึกษาหารือ  
และให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
10 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
- ลายมือช่ือ - 

(นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต) 
ประธานกรรมการบริษัท 


