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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 

(Audit Committee Charter) 
 
วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทท่ีไดร้บัแต่งตัง้  เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยแบ่งเบาภารกิจ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหมี้ประสิทธิผล โปร่งใส สรา้งความน่าเช่ือถือในการ
เปิดเผยขอ้มลูในรายงานการเงิน มีระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณ
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจึง
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ 

องคป์ระกอบของกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดร้ับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดว้ย 
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะ
สามารถท าหน้า ท่ี ในการสอบทานความน่า เ ช่ือ ถือของงบการ เ งินได้ และคณะกรรมการตรวจสอบเ ป็น  
ผูเ้ลือกสมาชิก 1 คน ใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้พนักงานท่ีเหมาะสมเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนดัหมายประชุม 
จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.50% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของ 
บริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการตรวจสอบรายนัน้  ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีค วามขัดแย้ง  
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา  คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

 
…4. ไมมี่ความสมัพนัธ…์/ 
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4. ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ หรือ
ผูบ้รหิารของผูมี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ  
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  
ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  
2. กรรมการตรวจสอบจะพน้จากต าแหนง่ เม่ือ 

2.1 พน้จากต าแหนง่กรรมการบรษิัท 
2.2 ขาดคณุสมบตัติามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ก าหนด 
2.3 ลาออก 
2.4 คณะกรรมการมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 

3. เม่ือกรรมการพน้วาระ หรือมีเหตท่ีุไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแต่งตัง้กรรมการใหม่
ทดแทนใหค้รบภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ  านวนกรรมการไม่ครบถว้น และใหผู้ท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้มีวาระการด ารง
ต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่  

4. ในกรณีท่ีกรรมการพน้วาระจากการเป็นกรรมการ และไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ ใหก้รรมการดงักล่าว
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบเชน่เดมิ 

 

 
 

…หน้าที่และความรับผิดชอบ…/ 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทดงัตอ่ไปนี ้

1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี 
1.1 สอบทานใหบ้รษิัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเพียงพอ 
1.2 สอบทานการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีส าคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเก่ียวกับรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอ่ืนๆ จาก 

พนกังานและผูบ้รหิาร โดยใชก้ระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด าเนินการตดิตามอยา่งเหมาะสม  
1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้  

1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยใน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 
56-1 One Report)  

2. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
2.1 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และระบบบรหิารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้การก าหนดคา่ตอบแทนของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วน
ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบดว้ย และมีการดูแลใหผู้้ด  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศกึษา ประสบการณ ์และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีดงักลา่ว 

2.3 พิจารณาอนมุตักิฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  และพิจารณาผลการตรวจสอบของ 

ผูต้รวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน โดยกระบวนการดงักลา่วตอ้งท า

ใหผู้แ้จง้เบาะแสมั่นใจวา่ มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจง้ตรงตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจวา่มี
การด าเนินการอย่างเหมาะสม 

…3. การปฏิบตัิตามกฎหมาย…/ 
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3. การปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
3.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บรษิัท 

3.3 ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการหากมีมลูความผิดเกิดขึน้  

4. การปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังาน  
4.1 สอบทานใหม้ั่นใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน และนโยบายการปอ้งกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ 
4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน ์ 
5. การรายงาน 

5.1 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัท ารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยใน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ย 
ดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 จ านวนครัง้ในการประชมุ 
 จ านวนครัง้ท่ีกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านเขา้รว่มประชมุ 
 ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

 

…ความเห็นหรือขอ้สงัเกต…/ 
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 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

5.2 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย ์

6. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยตนเองเป็นประจ าทุกปี ตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด โดยรายงานผลการประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยใน แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
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อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
            คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้น
หวัขอ้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารท่ี  
รอ้งขอตามความจ าเป็น 

2. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพิจารณาความดี ความชอบของ
ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค  าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นไดต้ามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

4. ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือหารือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มดว้ย 
 
การประชุมและการลงคะแนนเสียง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจัดใหมี้การประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษตามความ

เหมาะสม โดยมีการก าหนดวาระการประชมุและแจง้ใหส้มาชิกทราบลว่งหนา้และใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ 
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 
3. ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานฯ ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
4. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถา้คะแนน

เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 
5. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหข้อ้มลูในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุได  ้

การทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งทบทวนกฎบตัรฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้หรือตามความจ าเป็นเพ่ือใหท้นัสมยั และ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
 
 
 
 
 
 

 




