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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระท า
หน้าทีช่่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กิจการมีระบบก ากับดูแลที่
ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการ   และการ
เพิ่มมูลค่าให้องค์กร  และในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ  จะต้องด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ใน
การท างานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริห าร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท  และเพื่อให้การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเป็นต้องพัฒนา
และด ารงไว้ซึ่งความช านาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมทั้ง
เข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัท 

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ  ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว  ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน  

 กรรมการอิสระท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ  ต้องมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด   โดยอย่างน้อย  1 ท่านควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน บัญชี  
และ/หรือการเงิน  

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  มีวาระใน
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ี
ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีลาออก 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท  ท าหน้าที่
ดังกล่าว  เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานข องคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการ ประชุม 
จัดเตรียมวาระการประชุม  น าส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 

3. อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี ้

 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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No.AJA98/1319   
 เชิญกรรมการ   ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมหรือชี้แจงหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่

เกี่ยวกับกิจการและการด าเนินงานของบริษัท   บริษัทย่อย   บริษัทร่วมทุน   และโครงการร่วมทุน  ที่อยู่ใน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท  (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก       ใน
กรณีที่จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  

 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนีี้ 

4.1  หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี ้

 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 

 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท   ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
 จัดท ารายงานก ากับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานป ระจ าปีบริษัทซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
 สอบถามถึงความเส่ียงที่ส าคัญและเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเส่ียงนั้น 
 ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอัตราก าลังของ

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
 ในการปฏิบัติตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญหรือส่ังการให้ฝ่ายจัดการ

หรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 



 

หน้า 3 ของ 5 หน้า 
 

         
      บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
      C.I. GROUP  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 
 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000      
  1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang, Pathumtani, 12000   THAILAND 

TEL:  +66(0) 976-5290   FAX:  +66(0) 976-5023 
E-mail: cigroup@coilinter.com       Website: http://www.coilinter.com                                                                       

    
              

Certificate 
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 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน  การบริหารความเส่ียง   การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผู้บริหาร   และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท  ในรายงานส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายก าหนด 

  สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัท  
 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท 
 รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4.2  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1  ระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    โดยการประชุม
แต่ละครั้งมีการก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะ เวลาพอสมควร   เพื่อให้มีเวลาในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม   และทั้งนี้ได้ก าหนดเรื่องต่าง ๆ   ที่อยู่ในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 

 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง   หลักการบัญชีและวิธี ปฏิบัติทางบัญชี   การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  การด ารงอยู่ของกิจการ  การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีที่
ส าคัญ  รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายบัญชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัท  ขั้นตอนการประสานงาน

ของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีฯ  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องต่าง ๆ  ของระบบการ
ควบคุมภายใน  

 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ   และ
ทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
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No.AJA98/1319   
 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน  
 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี   เพื่อวางแผนทบทวนวิธีการและการควบคุมการ

ประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์   และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ  เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการ
ใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก 

 การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น  รายการท่ี เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท  เป็นต้น 

 การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2  จ านวนครัง้และองค์ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่า แล้วแต่สถานการณ์  และความ
จ าเป็น  โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเกินกึ่งหน่ึง ของกรรมการตรวจสอบจึงถือว่าครบองค์
ประชุม 

5.3  ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ   อาจเชิญผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท   เพื่อน าเสนอ
งาน และอาจเชิญ ผู้อื่นท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ เช่น  ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

5.4 การลงคะแนนเสียง 

ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด เป็นมติที่ประชุม 

5.5 รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว
ต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท   พร้อมทั้งน าส่งต่ อผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันข้อมูล   และบอก
กล่าวเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความใส่ใจหรือควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ 

6. การรายงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงความรับผิดชอบในกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ   หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   รายงานของคณะกรรมการ
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Certificate 

No.AJA98/1319   
ตรวจสอบจะมีความส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท   ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการ
แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และท าให้คณะกรรมการบริษัท มั่นใจ
ได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์   จึง
ก าหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการไว้ปีละ 1 ครัง้ 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบน้ีได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2557   
เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พล.ต.อ       
      (ปรุง  บุญผดุง) 

 ประธานกรรมการบริษัท 


