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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั  เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร  ์จาํกดั ( มหาชน ) 

 
 เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จาํกดั ( มหาชน ) สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลทีด่ี
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรกาํหนดกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไวด้งันี้ 
 

1. อาํนาจ หน้าที และความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิถูกตอ้งตามทีค่วร ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง

ทัว่ไปและ มกีารเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 
1.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล 
1.3 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
1.4 พจิารณาและใหข้อ้แนะนําในการแต่งตัง้ เลอืกกลบัมา เลกิจา้งและกาํหนดคา่ตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
1.5 ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชอียา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่หารอืรว่มกนัในเรือ่งต่างๆ  
1.6 สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและกาํหนดนโยบายการรบับรกิารอื่นทีม่ใิชก่ารสอบ

บญัช ีจากสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกนั 
1.7 พจิารณาทบทวนนโยบายการกํากบัดแูล เสนอขออนุมตัเิปลีย่นแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการ 

บรษิทั ตามความเหมาะสม 
1.8 พจิารณาสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
1.9 สอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ 
1.10  พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ

พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งและพจิารณาผลการปฏบิตังิาน ความดคีวามชอบหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1.11 สอบทานและใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี

1.12 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่ตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งมขีอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

#  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดใ้นรายงานทางการเงนิของ
บรษิทั 
#  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
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#  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั 
# ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
#  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
# จาํนวนการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
# ขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวสอบไดร้บัจากการปฏบิตัติามกฎบตัร 
# รายการอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีร่บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
 

  1.13  ดาํเนินการตรวจสอบพฤตกิารณ์อนัสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการหรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบใน
การดาํเนินงานของบรษิทัไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์( 
ฉบบัที ่4 ) พ.ศ. 2551  ซึง่ผูต้รวจสอบบญัชไีดต้รวจพบและรายงานใหท้ราบ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ ใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั  สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผูส้อบบญัช ีรบัทราบภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี ทัง้น้ีพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัทีต่อ้งแจง้และวธิกีารเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ
กาํหนด 
  1.14   ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอื
การกระทาํดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุ
แกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1. รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจรติ คอรร์ปัชัน่หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด 
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 
                     หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
กาํหนดขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทาํนัน้ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
             1.15  มอีาํนาจวา่จา้งทีป่รกึษาหรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิทัมาใหค้วามเหน็หรอื
คาํปรกึษาในกรณีจาํเป็น 
             1.16  มอีาํนาจเชญิฝ่ายบรหิารหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั มาใหค้วามคดิเหน็ เขา้รว่มประชุม
หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
             1.17  รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่ง
น้อยปีละ 4 ครัง้ 
             1.18  ประเมินผลการปฏบิติังานของตนเองเป็นประจําทุก  ๆปี 
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               1.19  พจิารณาทบทวนและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและเสนอต่อคณะกรรมการของ
บรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตั ิหรอื เปลีย่นแปลง 
             1.20  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย  
 
 
2.  องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
             คณะกรรมการตรวจสอบมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 
              2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระและมคีุณสมบตัติามทีก่าํหนดโดย
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและนโยบายกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั รวมทัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัแิต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิทั 
              2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 คน และตอ้งเป็นผูม้คีวามรู้
ความเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นบญัช ีหรอืการเงนิไมน้่อยกวา่ 1 คน 
              2.3  ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
              2.4  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ตาํแหน่ง 
 
   3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
              กรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่ง และกรรมการตรวจสอบซึง่
พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมอ่กีได ้ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่ว 
กรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งเมื่อ 
               1) ตาย 
                  2) ลาออก 
               3) ขาดคุณสมบตัติามกฎบตัรน้ี หรอื ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 
               4) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตาํแหน่ง 
              กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั และมี
คณะกรรมการของบรษิทั เป็นผูอ้นุมตั ิ
               ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทีพ่น้จาก
ตาํแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในตําแหน่งเพือ่ดาํเนินงานต่อไปก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจ่ะเขา้รบั
หน้าที ่
               ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นนอกจากหมดวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้ผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพือ่ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวนกรรมการครบตามทีบ่รษิทักาํหนด 
 
   4. การประชุม 
               คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคาํสัง่ของประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบสง่หนังสอืนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้ 
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แต่มกีรณจีาํเป็นเรง่ด่วน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมโดยไม่ตอ้งมหีนงัสอืนดัประชุมเพือ่
พจิารณาเรือ่งเรง่ดว่นดงักล่าว 
 
               ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมคีณะกรรมการตรวจสอบมารว่มประชุมไมน้่อยกวา่
กึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบทีม่า
ประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ขึน้ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 
                การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมหีน่ึงเสยีงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 
   5.การรายงาน 
                คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  
 
   6. ค่าตอบแทน 
                คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
 
  7. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
                ผูบ้รหิาร หวัหน้าฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกคน มหีน้าทีใ่นการรายงานและสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบรอ้งขอ 
 
                        กฎบตัรน้ีใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่                 เป็นตน้ไป 
 
 
 
                                                       
                                                                               ......................................... 
                                                                              ( นายสาธติ  ชาญเชาวน์กุล ) 
                                                                                 ประธานกรรมการบรษิทั 
                                                                    บรษิทั  เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จาํกดั ( มหาชน ) 
 
 
 
                                                                                 ........................................ 
                                                                                ( นายสชุาต ิ บุญบรรเจดิศร ี)               
                                                                              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                     บรษิทั  เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จาํกดั ( มหาชน ) 
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