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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ1 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
บรหิารงาน การควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงนิ เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  กรรมการอสิระ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการนัดหมายการ
ประชุม การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าสง่เอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

3. คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

(1) เป็นผูม้คีุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหม้อี านาจตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

(3) ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

(4) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชหีรอืการเงนิอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถท า
หน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

  

                                                           
1 บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกาศทีอ่อก
ตามความในกฎหมายดงักล่าวโดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายหลงัจากทีบ่รษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ 
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4. การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้กี 

นอกจากการการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษิทั 
(ข) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้  
(ค) คณะกรรมการบรษิทั หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 

(2) ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้รษิทั
แจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัท ี 

(3) ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระ
ได ้ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมจี านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มี
มติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่  เพื่อให้มีจ านวนครบถ้วนทนัทีหรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัที่มีจ านวน
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

(2) สอบทานให้บรษิัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมนิแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อพจิารณา 

(4) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทั และ/หรอื ธุรกจิของบรษิทั 

(5) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท 
พร้อมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งมีผลใช้บงัคบักบับรษิัท และ/หรอืธุรกิจของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั
และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใช้
บงัคบักบับรษิทั และ/หรอื ธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  
แต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ
บตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบรษิัทและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอ านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(8) ทบทวนขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

(9) ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้ง หรอื
น าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ  

(10) ว่าจา้งทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระ เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(11) หากพบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทั และ /หรอื
ธุรกจิของบรษิทั 
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หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขา้งต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(12) ใหค้วามเหน็ต่อฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ เลกิจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(13) สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการทุจรติของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

(14) สอบทาน ทบทวนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเป็นประจ าทุกปี 

(15) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. การประชมุ 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี ตามรอบระยะเวลาการจดัท า
รายงานทางการเงนิ ทัง้นี้ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษไดห้ากมกีารรอ้ง
ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัช ีหรอืประธานกรรมการบรษิัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่
จ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

(2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชุมเฉพาะกบัผู้สอบบญัชขีองบริษัทโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรอืจดัการประชุมกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกตขิองคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมวีาระอื่นๆ อยู่
ดว้ยกไ็ด ้

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสอืนัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่า
นัน้กไ็ด ้

7. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานใน
ทีป่ระชุม 

(2) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 
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(3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสทิธิออกเสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใด จะไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้  ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(4) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน  
คราวถดัไปเพื่อทราบทุกครัง้ 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 
 

 ………………………………… 

                   (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 

   ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เอน็บดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั  


