
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณ์ในการดําเนิน

ธุรกิจ คือ “เน้นงานบริการท่ีเป็น เลิศ โดยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน ภายใต้การ

ทํางานร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะ

ทํางานท่ีเป็นมืออาชีพ โดยการปลูกฝังจริยธรรมและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อมภายใต้หลักการกํากับกิจการท่ีดี”  

การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเ ป็นส่วนหน่ึง ของการเ ป็นบรรษัทภิบาล ท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนด กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับน้ีขึ้น โดยใช้แนวทาง

จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลัก ตลอดจนได้นําหลักเกณฑ์และ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องนําประกอบ

เป็นส่วนหน่ึงของกฎบัตรฉบับน้ี 

1. ขอบเขตหน้าที่  

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี  

1.1  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส 

ถูกต้องและเพียงพอ 

1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ได้มาตรฐานสากล  

1.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

1.4  พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย “ซึ้งผู้ตรวจสอบ

ภายในได้ตรวจสอบและประเมิน แล้ว เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

1.5  สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้ กับหน่วยงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

1.6  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล 

และสอดคล้องตาม มาตรฐานสากล  



1.7  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) 

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

1.8 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมท้ัง

สอบทาน กระบวนการภายในของ บริษัทเก่ียวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อ

ร้องเรียน  

1.9 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทํางาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การกํากับ

ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

เครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  

1.10 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1.11 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยรวมและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจําทุกปี  

1.12 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบและประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชี  

1.13 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมี

ความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

1.14 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท รวมท้ังเสนอ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมิน

ประสิทธิภาพการทํางานของผู้สอบบัญชี  

1.15 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง  

1.16 สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในตาม

มาตรฐานสากล  

1.17 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในงบประมาณ ของผู้ตรวจสอบภายใน  

1.18 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน  



1.19 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและ

รายงานต่าง ๆ รวมท้ังสายการบังคับบัญชา  

1.20 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปช่ันสอดคล้องตามแนวทางของ

หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความ

ตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบงานเชิงป้องกันการ ตรวจสอบ 

จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันตามท่ีผู้

ตรวจสอบได้ตรวจสอบและ ประเมินแล้ว เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการ

ต่อต้านการคอร์รัปช่ันตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของ สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

1.21 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก ส่ังการ ให้

ฝ่ายจัดการ หัวหน้า หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วม

ประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น รวมท้ัง แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ

จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามคําส่ัง

ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลท่ัวไป 

 

 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังน้ี  

2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และ

ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และ ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน  

2.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  



3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม

ท่ีบริษัทประกาศ และภายใต้ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง  

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระใน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ท้ังน้ีเม่ือครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการ

พิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้  

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง

เม่ือ  

1) ลาออก  

2) ขวดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี  

3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทําเป็นหนังสือยืนต่อประธานกรรมการ

บริษัท ท้ังน้ีการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีหนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารง

ตําแหน่งให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ท้ังน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกให้

พ้นจากตําแหน่งสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการ กํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้  

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้น

จากตําแหน่งต้องอยู่รักษาการใน ตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่าง

ลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล ท่ีมี

คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวน

ครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใน

ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน  

5. การประชุม 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเลขานุการบริษัท 



โดยคําส่ังของประธาน กรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวัน

ประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าท่ี  

6. องค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการ ตรวจสอบท้ังหมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี

ประชุม  

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมี

ส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทําได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผล

สมบูรณ์เสมือนหน่ึงว่าได้มีการ ประชุมลงมติแล้ว เม่ือมติน้ัน ๆ กรรมการตรวจสอบได้ลง

ลายมือช่ือรับรองไว้ทุกคน  

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.1  หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควร

สงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท

กระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ฯ  ให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใน

เบื้องต้นให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

จากผู้สอบบัญชี  

7.2 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ

หรือ การกระทําดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

(1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  



(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญใน

ระบบควบคุมภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือออกกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามี

รายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ  

8. ค่าตอบแทน  

ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

     (นายพิเทพ จันทรเสรีกุล) 

 ประธานกรรมการ 


