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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค� 

คณะกรรมการบริษัทได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือสนับสนุนด�านการกํากับดูแลกิจการการสอบ
ทานความถูกต�องเช่ือถือได�ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให�เป-นไปอย.างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร.งใส 

1. องค�ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือผู�ถือหุ�นเป-นผู�แต.งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ  
ตามหลักเกณฑ6 เง่ือนไข และข�อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย6และตลาดหลักทรัพย6 
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย6แห.งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย6ฯ) 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการท่ีเป-นอิสระอย.างน�อย 3 ท.าน โดยต�องประกอบด�วย 
ผู�มีความรู�และประสบการณ6เพียงพอในการทําหน�าท่ีสอบทานงบการเงินได�อย.างน�อย 1 ท.าน 

1.3 หัวหน�าฝ>ายตรวจสอบภายในเป-นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัติ 

2.1 เป-นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ6 เง่ือนไข และข�อบังคับท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย6ฯ กําหนด  
เพ่ือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายอย.างเป-นอิสระ 

2.2 สามารถปฏิบัติงานได�เพียงพอในฐานะเป-นกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการดํารงตําแหน!ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน.งตามวาระดํารงตําแหน.งของคณะกรรมการบริษัท 

4. หน#าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาความเป-นอิสระของฝ>ายตรวจสอบภายใน 
3) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปNของบริษัทร.วมกับฝ>ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง

งบประมาณท่ีใช�ในกระบวนการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�อง 
4) ดูแลให�ฝ>ายจัดการมีการแก�ไขข�อบกพร.องท่ีตรวจสอบพบ และติดตามให�ฝ>ายท่ีเก่ียวข�องแก�ไข

ข�อบกพร.องน้ัน เพ่ือให�การดําเนินงานเป-นไปอย.างมีประสิทธิภาพ 
5) สอบทานหลักฐาน หรือไต.สวนภายในเมื่อมีข�อสงสัยว.ามีการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต.อ

องค6กรอย.างมีนัยสําคัญ หรือมีข�อบกพร.อง หรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน6ท่ีอาจมีผลต.อการ
ดําเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต.อไป 
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6) สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต.อต�านทุจริตและการติดสินบน ซ่ึงเป-นส.วนหน่ึง
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

7) พิจารณาอนุมัติการแต.งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�าง หัวหน�าฝ>ายตรวจสอบภายใน 
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค.าจ�าง โบนัสหรือค.าตอบแทนอ่ืนใดของบุคลากร

ฝ>ายตรวจสอบภายใน 
9) ส.งเสริมความเข�าใจระหว.างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ>ายจัดการ ฝ>ายตรวจสอบภายใน และ

ผู�สอบบัญชีเพ่ือให�การพิจารณาอยู.ในแนวทางเดียวกัน  
10) สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู�สอบบัญชีร.วมกับผู�สอบบัญชีของบริษัท ให�มีความ

สอดคล�องและการมีสนับสนุนร.วมกัน 

4.2 รายงานงบการเงินและการเปXดเผยข�อมูล 

1) สอบทานให�บริษัทมีรายงานทางการเงินอย.างถูกต�อง เพียงพอ และเช่ือถือได�เป-นไปตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน6ให�เป-นไปตาม
กฎหมาย และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย6ฯ เพ่ือให�มั่นใจว.ามีความสมเหตุสมผลและเป-น
ประโยชน6สูงสุดต.อบริษัท 

3) สอบทานหลักฐานหากมีข�อสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต.อการดําเนินงานของ
บริษัทอย.างมีนัยสําคัญ หรือความขัดแย�งทางผลประโยชน6ท่ีอาจมีผลกระทบต.อการดําเนินงาน
ของบริษัท 

4.3 ผู�สอบบัญชีภายนอก 

1) พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอค.าตอบแทน และเสนอแต.งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป-นอิสระ 
เพ่ือทําหน�าท่ีเป-นผู�สอบบัญชีบริษัท โดยข้ึนอยู.กับความน.าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ภาระงานของสํานักงานสอบบัญชี และประสบการณ6ของผู�สอบบัญชี นอกจากน้ี เพ่ือรับรอง
ความเป-นอิสระของผู�สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะคํานึงถึงปYจจัยต.างๆ เช.น 
การให�บริการอ่ืนของผู�สอบบัญชีท่ีนอกเหนือจากการตรวจสอบซ่ึงมีลักษณะท่ีอาจก.อให�เกิดความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน6อันกระทบต.อความเป-นอิสระ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยง 
ผู�ประกอบวิชาชีพของผู�สอบบัญชี 

2) เสนอแนะให�ถอดถอนผู�สอบบัญชี ในกรณีท่ีเห็นว.าไม.สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� หรือปฏิบัติหน�าท่ี
โดยมิชอบ 

3) เข�าร.วมประชุมกับผู�สอบบัญชี โดยไม.มีฝ>ายจัดการเข�าร.วมประชุมด�วยอย.างน�อยปNละ 1 ครั้ง 
4) เสนอแนะให�ผู�สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการท่ีเห็นว.าจําเป-นและเป-นเรื่องสําคัญใน

ระหว.างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได� 
5) พิจารณางานของสํานักงานสอบบัญชีท่ีได�รับการว.าจ�าง เพ่ือวัตถุประสงค6ในการจัดเตรียม หรือ

การนําเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบด�านอ่ืนๆ หรือ
ยืนยันการให�บริการเพ่ือบริษัท (รวมถึง การแก�ปYญหากรณีท่ีมีความเห็นแตกต.างของมติท่ี
เก่ียวกับรายงานทางการเงิน ระหว.างฝ>ายจัดการและผู�สอบบัญชี) 
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4.4 การปฏิบัติตามข�อกําหนดและกฎหมาย 

1) ตรวจสอบว.าบริษัทได�มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย6ฯ หรือ
กฎระเบียบของหน.วยงานราชการ 

2) สอบทานหลักฐาน กรณีมีข�อสงสัยว.ามีรายการหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจฝ>าฝ\นกฎหมาย หรือ
ข�อกําหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย6ฯ หรือกฎระเบียบของหน.วยงานราชการ ซ่ึงมีหรืออาจมี
ผลกระทบต.อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทอย.างมีนัยสําคัญ 

4.5 การบริหารความเสี่ยง 

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค6กรอย.างน�อยปNละ 1 ครั้ง 

4.6 ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.7 การจัดหาผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�าน 

ในกรณีจําเป-นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให�มีการว.าจ�างหรือนํา
ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านมาร.วมพิจารณาปรึกษาในการแก�ปYญหาของบริษัท เว�นแต.การให�คําปรึกษาหรือการ
แก�ปYญหาดังกล.าวเก่ียวข�องกับหน�าท่ี และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะต�องเป-นไป
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 กําหนดให�มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย.างน�อยปNละ 4 ครั้ง ท้ังน้ี อาจมีการจัดการประชุม
เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดได�ตามท่ีเห็นสมควร 

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให�ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ แจ�งไปยังกรรมการตรวจสอบเป-น 
ลายลักษณ6อักษร (รวมท้ังข�อมูลและเอกสารประกอบการประชุม) ไม.น�อยกว.า 7 วันก.อนวันประชุม เว�นแต.
ในกรณีจําเป-น หรือรีบด.วนโดยการตัดสินใจของประธานกรรมการตรวจสอบ การประชุมสามารถแจ�ง 
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให�เร็วกว.าน้ันก็ได� 

5.3 องค6ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยจํานวนผู�เข�าประชุมไม.น�อยกว.าก่ึงหน่ึงของกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมด 

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ>ายจัดการหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าร.วมประชุม ให�ความเห็นหรือจัดส.ง
เอกสารท่ีเก่ียวข�องตามความจําเป-นได� 

5.5 กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง เว�นแต.กรณีกรรมการตรวจสอบท่ีมีส.วนได�เสียในเรื่องใด 
กรรมการตรวจสอบน้ันจะไม.มีสิทธิออกเสียง และไม.เข�าร.วมประชุมหรืองดการแสดงความเห็นในเรื่อง
ดังกล.าว ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท.ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง  
เพ่ือเป-นการช้ีขาด เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม.มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.6 เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบจะต�องจัดทํารายงานการประชุม (รวมถึงระบุเน้ือหาและบุคคล
ผู�รับผิดชอบในเรื่องน้ัน) ซ่ึงจะต�องเสนอต.อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันท่ีมีการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดส.งรายงานการประชุมไปยังผู�ตรวจสอบภายในและผู�สอบบัญชีภายนอก 
เพ่ือยืนยันข�อมูลและแจ�งเรื่องท่ีอยู.ในความสนใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือควรได�รับความสนใจเป-น
พิเศษจากคณะกรรมการตรวจสอบ  



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท จ ีสตีล จํากัด (มหาชน) 
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รายงานการประชุมจะจัดทําข้ึนเป-นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต�องรายงานต.อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแก�ไข กรณีท่ีมีการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบต.อองค6กรอย.างมีนัยสําคัญท้ังในเรื่องฐานะการเงิน  
ผลการดําเนินงาน ความขัดแย�งทางผลประโยชน6 การทุจริต ข�อบกพร.องต.างๆ ท่ีเก่ียวกับระบบการควบคุม
ภายใน การปฏิบัติท่ีขัดต.อกฎหมาย หรือต.อข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย6ฯ หรือกฎระเบียบของ
หน.วยงานราชการ 

6.2 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีหรือความเห็นต.างๆ ต.อการ
ดําเนินงานท่ีได�รับรายงาน โดยเปXดเผยไว�ในรายงานประจําปNของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล.าวลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ค!าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะได�รับค.าตอบแทนตามท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือให�การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเป-นไปตามวัตถุประสงค6 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดําเนินการจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกลไกท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ เพ่ือใช�ผลการประเมินในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค6ท่ีสูงข้ึน 

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย.างน�อยปNละครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต.อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

9. อํานาจอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเรื่องท่ีเก่ียวข�องภายในขอบเขตอํานาจหน�าท่ี
และหน�าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังมีอํานาจในการว.าจ�างหรือนําผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านมาปรึกษาหารือ  
และให�ความเห็นได�ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว.าจําเป-นและเหมาะสม โดยบริษัทเป-นผู�ออกค.าใช�จ.าย 

การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎบัตรฉบับน้ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี  
11 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต.วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เป-นต�นไป 
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