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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยของคณะกรรมการบริษทัของบริษทั เอเอสเอ็น 
โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและความถูกตอ้งต่อ
รายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ การพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ี
ดี มีประสิทธิภาพ โดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและขอ้ก าหนดในการ
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

1. องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษทั ซ่ึง มีคุณสมบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมทั้งตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่าง
น้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

1.3 ในการเลือกตั้งกรรมประธานกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก
กรรมการตรวจสอบ 1 ราย ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ

ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั และเม่ือครบก าหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้
นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
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3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

4) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
2.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทั  
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน เวน้แต่วาระของกรรมการตรวจสอบผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้ งกรรมการท่ีว่างลงแทนก็ได้ กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ ง
ทดแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี  

 

3. หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

รายงานทางการเงิน 
3.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
3.2 สอบทานและหารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั และมาตรการ

จดัการความเส่ียงซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงเหล่านั้นไดรั้บการ
จดัการใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

3.3 สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 

การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
3.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั 
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3.5 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจริต 
ตลอดจนการด าเนินการให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ สามารถให้ขอ้มูลใน
เร่ืองท่ีตนเป็นกงัวลเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองอ่ืนๆ ได้
อย่างมัน่ใจ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้ร้องเรียนทั้งหมดจะไดรั้บการสอบสวนขอ้เท็จจริง
อยา่งเป็นอิสระและมีการติดตามท่ีเหมาะสม 

3.6 พิจารณาสอบทานรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

3.7 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลา
ตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท านั้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ผูส้อบบญัชี 
3.8 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
3.9 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อหารือในเร่ืองต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีเห็นวา่ควรพิจารณาเป็นการส่วนตวั 
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การตรวจสอบภายใน 
3.10 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.11 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3.12 สอบทานรายงานตรวจสอบซ่ึงจัดท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งการ
ตอบสนองของผูบ้ริหารและรายงานติดตามผลการตรวจสอบดงักล่าว 

3.13 ประชุมร่วมกบัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อหารือในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเห็นวา่ควรพิจารณาเป็นการส่วนตวั 
 

การรายงาน 
3.14 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 
 

อ่ืนๆ 
3.15 สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
3.16 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลง 
3.17 ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
3.18 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามท่ีได้รับ
มอบหมายไวใ้นกฎบตัรน้ี และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
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4. การประชุม 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจมีการ

ประชุมเพิ่มเติมไดข้ึ้นอยูก่บัประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร  
4.2      ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ หรือ   

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

4.3      ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
                                 ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

4.4       กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้เขา้ร่วมพิจารณาเร่ือง    
            นั้นๆ 
4.5      ในการออกเสียงเพื่อลงมติของท่ีประชุม   กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง       
           คนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจ    
           สอบไม่มีสิทธิออกเสียง  และในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนัประธานกรรมการ     
           ตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

 

5 อ านาจ 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถเรียกหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการหรือร้องขอให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหรือบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสมซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งหรือรับผดิชอบในวาระท่ีพิจารณาในท่ีประชุม 

 


