
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1 

 

 

 

บรษิัท พีเอ็มซ ีเลเบิล แมททีเรียลส ์จ ำกัด 

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อนุมัติโดย  การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2564 

เมื่อวันที่    11 พฤศจิกายน 2564 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2 

 

บันทึกกำรแก้ไข 

 

คร้ังท่ี วันท่ี รำยละเอียดกำรแก้ไข เหตุผล อนุมัติโดย 

00 11 พย. 2564 จัดท าคร้ังแรก 

 

- 

 

BOD.6/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3 

 

 

สำรบัญ 

หน้ำ 

วัตถุประสงค์  ………………….………………………………………………………………………………………………………  4 

องค์ประกอบและโครงสร้าง ………………….……………………………………………………………………………  4 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  ………………….…………………………………………………………………………………… 5 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   ………………….……………………………………………………………………………..  6 

การประชุม  ………………….………………………………………………………………………………………….……………  8 

องค์ประชุม  ………………….………………………………………………………………………………………….……………  9 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ………………….…………………………………………………………………         10 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ………………….……………………………………………………………………………………  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือช่วยแบ่งเบา

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการปฎิบัติงานและเพ่ือให้กิจการมีระบบก ากับดูแลท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ัง

ข้ึน เพ่ือมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรในด้านต่อไปน้ี 

1. ความเช่ือม่ันและความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินท่ีได้รับการเผยแพร่ 

2. เพ่ิมความระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะค านึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ  

 การรายงานข้อมูลทาการเงิน 

 การเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม 

 การบริหารทางการเงิน 

 ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 การปฎิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ 

 การเสนอแนะ การแต่งต้ัง และการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ 

 

3. เอื้อโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการงานทางการเงิน และระบบ

การควบคุมภายในได้ในเชิงลึกข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการบริหารงานด้านอื่นๆ 

4. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 

5. เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการ เก่ียวกับขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว้ 

 

ในการปฎิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องด ารงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ในการท างานกับคณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร รวมท้ังผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และเพ่ือให้การด าเนินงานเปน็ไปอย่างมี

ประสิทธิภาพกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเปน็ต้องพัฒนาและด ารงไว้ซ่ึงความช านาญงาน ความรอบรู้ ความเข้าใจใน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนเข้าใจและปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมท้ังเข้าใจในธุรกิจและความ

เสียหายของบริษัท 

 

องค์ประกอบและโครงสร้ำง 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ท้ังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระ ไมน่้อยกว่า 3 ท่าน 

- กรรมการอิสระท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศก าหนด โดยอย่างน้อย 1 

ท่าน ควรมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี

ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

- วาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของปีท่ีได้รับแต่งต้ัง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  

- นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

 (1) พ้นจากการเปน็กรรมการของบริษัท 

 (2) ลาออก 
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 (3) เสียชีวิต 

 (4) คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

(5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี 

ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

(6) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

- การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ียังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ย่ืนใบลาต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ

น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ 

ทราบ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งต้ังบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าด ารงต าแหน่ง

แทนท่ีกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ีแทน 

- ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากต าแหน่งตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบข้ึนแทนท่ีภายใน 90 

วัน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น

กรรมการตรวจสอบแทนท่ีจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนเข้า

แทนท่ี 

 

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. ไม่เปน็ หรือเคยเปน็ลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบ  

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีได้รับผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้าน

การเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. ไม่เปน็ หรือเคยเปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ป ีก่อนได้รับการแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา กฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปจีากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันท่ีได้รับ

การแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
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ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ ่หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเปน็ผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย 

10. เป็นผู้ท่ีสามารถปฎิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

ท้ังน้ี ผู้เก่ียวข้อง หมายรวมถึง ผู้ท่ีมีผลประโยชน์อื่นใด หรือผู้ท่ีมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

อย่างมีนัยส าคัญ จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ หรือคล่องตัว เช่น ผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ลูกค้า 

เจ้าหน้ี หรือลูกหน้ี เป็นต้น 

 

อ ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 ปฎิบัติหน้าท่ีภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 มีอ านาจแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 เชิญกรรมการ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทมาร่วมประชุมหรือช้ีแจงหรือตอบข้อซักถามในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับกิจการและการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ท่ีอยู่

ในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาอิสระ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือ

ผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีท่ีจ าเปน็ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเปน็ในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทตามท่ีจ าเปน็เพ่ือให้

การปฎิบัติงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ือง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบดังน้ี 

1. หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดังน้ี 

 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังในราย

ไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเปน็และเปน็เร่ืองส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้

ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือ

ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ พร้อมท้ังน าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคัญและจ าเป็นเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบ

ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึง

ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชี

ผู้น้ัน  รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 

 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท 

 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเปน็ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฎิบัติตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานส าคัญต่างๆ ท่ีต้องเสนอต่อ

สาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควร

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

o ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท

ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ท่ีเช่ือถือได้ 

o ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

o เหตุผลท่ีเช่ือถือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งต้ังต่อไปอีก

วาระหน่ึง 

o ความเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

o ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

o จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 

o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

o รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายดังต่อไปน้ี  

o การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฎิบัติ

ทางบัญชีการปฎิบัติตามมารตฐานการบัญชี การด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลง
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ทางนโยบายท่ีส าคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบัญชี 

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป 

o การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit)  

o การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ

ตรวจสอบ และทบทวนการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

o พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบ

การเงิน 

o การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพ่ือทบทวน

วีธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกับ

โครงการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเ พ่ือปกป้องกันการทุจริตหรือการใช้

คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิด โดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

o การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

การตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

o การปฎิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

o การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฎิบัติหน้าท่ีและความรับชอบตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 สอบทานให้บริษัท มีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 จัดท ารายงานร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งต้ัง ถอนถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 สอบทานกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญของ

บริษัท 

 ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท 

 รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ปฎิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

 ปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล

การประเมินพร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกป ี

2. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในการปฎิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และกรรมการตรวจสอบยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. วำระกำรประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละ

คร้ังมีการก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพ่ือให้มีเวลาในการ
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พิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียก

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม และท้ังน้ีได้ก าหนดเร่ืองต่างๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องหลักการบัญชีและวิธีปฎิบัติทางบัญชี 

การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป การด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลง

นโยบายบัญชีท่ีส าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบัญชีก่อน

น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป 

 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) และการบริหารความเสี่ยง 

 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัท ข้ันตอนการ

ประสานงานของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ

ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ม่ันใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวช่วยให้ตรวจพบการ

ทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการตรวจสอบ

และทบทวนการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพ่ือวางแผนทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพ่ือป้องกัน

การทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปในทางท่ีผิด โดยพนักงานบริษัทหรือ

บุคคลภายนอก 

 การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยง

กันของบริษัท เปน็ต้น  

 พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ และจริยธรรม 

 พิจารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยหารือร่วมกับฝา่ยจัดการ 

 การพิจารณาประเมินผลตนเองเก่ียวกับการปฎิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. จ ำนวนคร้ังกำรประชุม 

       คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมโดย

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความจ าเปน็ 

 

3. ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการตรวจสอบเข้า ร่วมประ ชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายน้ันไม่มี

สิทธิร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองน้ัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ือ

น าเสนองานและอาจเชิญผู้อื่นท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ เช่น ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอบบัญชี ท่ี

ปรึกษากฎหมาย เพ่ือเข้าร่วมประชุมตามความจ าเปน็และเหมาะสม 
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 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าประชุมทุกคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีความประสงค์ให้ผู้ท่ี

เปน็กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาเท่าน้ัน 

4. กำรลงคะแนนเสียง 

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรายละ 1 เสียง 

 หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมเปน็ผู้ช้ีขาด 

 ให้ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เปน็มติในท่ีประชุม 

5. รำยงำนกำรประชุม 

        เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ซ่ึงรายงานการประชุม

ดังกล่าวต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมคร้ังต่อไป พร้อมท้ังน าส่ง

ต่อผู้สอบบัญชีเพ่ือยืนยันข้อมูล และบอกกล่าวเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบให้ความใส่ใจหรือได้รับการใส่

ใจเปน็พิเศษ ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หน้าท่ีอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความส าคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไป เน่ืองจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและ

ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทม่ันใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่าง

ระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

1. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าอย่างเป็นประจ า และสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบ

ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

o รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

o สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างป ี

o รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 

o รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

 รายงานสิ่งท่ีตรวจพบทันที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางการแก้ไขได้ทันเวลา 

o รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

o ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งท่ีผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ี

ส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

o ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 

o รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
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2. กำรรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าเห็นควรต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ

การด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ 

นอกจากน้ันหากผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยเก่ียวกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร ให้ผู้สอบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

ด าเนินการตรวจสอบในเบ้ืองต้นก่อน และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่แจ้ง

ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้ผู้สอบบัญชีเปน็ผู้แจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

3. กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ 

3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมน าส่ง

แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ

แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ 

3.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาด

หลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการ

แต่งต้ัง พร้อมท้ังรายงานมติการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน

นับแต่วันท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

4. กำรรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดิเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบริษัท 

 

กำรประเมินผลคณะกรรมกำรจรวจสอบ 

                   เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

จึงอาจก าหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการ โดยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการตอบแบบสอบถามของสมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบถึงผลการประเมินและผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินงานจากผู้สอบบัญชี หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวมา

ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                  ท้ังน้ี การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นการประเมินรายบุคคลและประเมินท้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบโดยก าหนดไว้ปลีะ 1 คร้ัง 

                  กฎบัตรฉบับน้ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิการยน 2564 

โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิการยน 2564   เปน็ต้นไป 

 

 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด 

 

 

 

        

          (นำยอัฒฑวุฒ ิ หิรญับูรณะ) 

          ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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