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บริษัท อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

--------------------------------------------------- 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส าคญั เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษทัและเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารจดัการตลอดจนเอ้ือโอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบ
บญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและเพื่อใหร้ายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้น
ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มมูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน 

1.2 ความระมดัระวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษทัจะ
ค านึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ 
1) การก ากบัดูแลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
2) การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
4) การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
6) การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.3 แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการให้ลดน้อยลง โดยมอบหมายอ านาจท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ีจะเอ้ือโอกาสใหค้ณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ในดา้นลึก และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในดา้นอ่ืน ๆ 

1.4 ปรับปรุงหน้าท่ีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการส่ือสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.5 เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 

1.6 เสริมสร้างให้ผูส้อบบญัชีด ารงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมาในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 
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1.7 เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ขึ้น 

1.8 เพิ่มความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 

1.9 เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้

2.  องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีไม่น้อยกว่า 3 คน และ 1 ใน 3 คนตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้นบญัชีโดย
ทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง  

3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทั เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการ
แต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 

3.2 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ด้
จนครบวาระ มีผลท าให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนด คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประ
ชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่
วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงัน้ี 

4.1  คุณสมบัติทั่วไป  :  กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดังนี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
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อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้สังกัดอยู่เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการ
เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ หรือ 
บริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะ  :  กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี ้

1) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม  
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2) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัตอ้งระบุไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 วา่กรรมการ
ตรวจสอบรายใดเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติดังกล่าวและกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติ
ดงักล่าวไวใ้นหนงัสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

5. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

5.1 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอขอ้มูล
ของบริษทัฯ ตามความจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบติังานภายใตห้น้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

2) มีอ านาจในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 

5.2 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบความเห็น
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมด้วย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุม และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

กฎบตัร 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ งให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษทัต่อบุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการ
บริษทัทั้งคณะ 

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และมีอ านาจใน
การเรียกประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึง 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
วาระการประชุมนั้นๆ เขา้ร่วมประชุม และขอขอ้มูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยการท าแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

อนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกายน 2563 

ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2563   เป็นตน้ไป  

 
 

      ลงช่ือ....................................................  
                                                  (นายกมัปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                                            ประธานกรรมการบริษทั 

 
 

 


