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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 



 

 
 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 ไดก้ าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
 1. อ านาจหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยร์วมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษทั (มหาชน) จ ากดั 
 2. มีอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีก าหนดใหเ้ป็นของคณะกรรมการ 
 3. มีอ านาจหนา้ท่ีดูแลและก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายการ
ระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 4. พิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และก ากบัดูแลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตาม
แผน 
 5. ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และก าหนดแนวทางแกไ้ข
ในกรณีท่ีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น 
 6. ด าเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ี
ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ และตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน
กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการเวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มี
สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
 - เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 - การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งมีนยัส าคญั 
 - การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 - การท าการแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
 - การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
 - การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 - การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษทั 
 - เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 



 
 
 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 



 

  
 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 6/2548 ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549 ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ดงัน้ี 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงาน 
กบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทั้ง รายไตรมาส
และประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ 
ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได้ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทั 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ต่อไป 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอ
ต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2548 ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 ไดม้อบหมายไวใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบ จดัท ารายงานกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัถึงความ

ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีถือได ้
 
 

 



 

 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
ทั้งน้ี คณะกรรการตรวจสอบจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและระเบียบวาระต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั และตอ้งไมอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย และจะตอ้ง
เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

 



 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 และกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549 ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการ
บริหารงาน หลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขนัในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทั 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัท่ีก าหนดไว้
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้ง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทั 
โดยพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากการจดัซ้ือจดัจา้ง ตลอดจนเร่ืองการลงทุน ขยายงาน 
รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทันั้นอยูน่อกเหนือขอบเขตและงบประมาณท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5. พิจารณาอนุมติั และด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษทั โดยวงเงินให้
เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมติัซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ หากเกินกวา่จ านวน
ดงักล่าวใหน้ าเสนอเพื่อขออนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

6. ใหค้ณะกรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบใหก้รรมการสองคนของคณะกรรมการบริหาร 
ลงนามร่วมกนั พร้อมประทบัตราบริษทั มีอ านาจมอบอ านาจช่วงในหนงัสือมอบอ านาจของบริษทั 
เพื่อใหผู้รั้บมอบอ านาจช่วงสามารถด าเนินการอนัเป็นประโยชน์เก่ียงเน่ืองกบักิจกการงานต่างๆ ใน
นามแทนบริษทัไดอ้ยา่งเป็นทางการ 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 
8. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ประเพณีปฏิบติั และ

สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ 
 
ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีท าให้

กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยรวมทั้ง รายการท่ีก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ ใน
การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัและ/หรือบริษทั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
  



 
 
 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

 



 

 
  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2548 ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 5/2549 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2549 ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ
ผูจ้ดัการ ดงัน้ี 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
 2. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรับขึ้น
เงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนสั ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ของบริษทั เก่ียวกบัพนกังานทั้งหมดของบริษทั 
 3. มีอ านาจอนุมติั และมอบอ านาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพื่อการจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตตามค าสั่งของ
ลูกคา้ และจดัซ้ือทรัพยสิ์น รวมทั้งอนุมติัการด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั ภายในวงเงิน
ตามระเบียบอ านาจอนุมติัซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 4. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 
 5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 
 6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
 7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารเป็น
คราวๆ ไป 
 
 ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีท าใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
กบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัและ/หรือบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  

  
 



 
 
 
 

กฎบัตร 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 

บรษิทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
  
ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2565 ไดแ้กไ้ขกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 
 
วตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึ้นโดยมวีตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี้  
1. เป็นกลไกหลกัในการสนบัสนุนใหบ้ริษทัมกีารก ากบัดูแลกิจการทีด่ี 
2. เสริมสรา้งใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายในที่ด ี  

เพือ่การด าเนินงานของบริษทัมปีระสทิธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 
3. เสริมสรา้งคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิของบริษทั 
4. ตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  และมตขิองคณะกรรมการบริษทั 

 
หลกัปฏบิตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงัต่อไปนี้ 
1. มีหน ้าที่ ช่ วย เหลือคณ ะกรรมการบริษ ัท ในการปฏิบ ัติหน ้าที่ ก าก ับ ดูแล  โดยสอบทาน       

กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน  กระบวนการตรวจสอบ  และ

กระบวนการในการติดตามการปฏบิตัิตามกฎหมาย  หลกัจรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ที่อนุมตัิ

โดยคณะกรรมการบริษทั  
2. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความเป็นอิสระ  และเสริมสรา้งใหเ้กิดความเป็นอิสระในการ

ปฏบิตังิานของส านกังานตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชี 
3. ในการปฏิบ ัติหน ้าที่   คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประสานงานและติดต่อสื่อสารกับ

คณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชี   อย่างมปีระสิทธิภาพ   

และ อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะในเร่ืองการสอบทางรายงานทางการเงนิ 
4. กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนควรมคีวามเขา้ใจในบทบาทของการเป็น

กรรมการตรวจสอบ  ธุรกิจ  การด าเนินงาน  การควบคุมภายใน  และความเสีย่งของบริษทั   
5.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประเมินและรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทกุปี 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใตข้อบเขต

ความรบัผดิชอบ  ดงัต่อไปนี้ 
1. พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิ    รวมทัง้พจิารณา

การปฏบิตังิานอื่นทีไ่ม่ใช่งานสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี 
2. พจิารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน  การก ากบัดูแล และรายงานทางการเงนิของบริษทั 

ต่อคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร  รวมทัง้พจิารณาตดัสนิในกรณีทีฝ่่ายบริหารและผูส้อบบญัชี

มคีวามเหน็ไม่ตรงกนัเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิ 
3. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการปรบัปรุงแกไ้ขอ านาจด าเนินการของบริษทั 
4. พิจารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับขอบเขตและโครงสรา้งการบริ หารของส านักงานตรวจสอบ  

คุณสมบตัิของผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน  งบประมาณของส านกังาน

ตรวจสอบ  การแต่งตัง้  โยกยา้ย  ถอดถอน  ก าหนดค่าตอบแทน  และก าหนดความดีความชอบ

ประจ าปีของผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบ  และ ผูต้รวจสอบภายใน 
5. พจิารณาและอนุมตักิฎบตัรและแผนการตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบ 
6. จดัหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือ ผู เ้ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหค้ าแนะน าหรือช่วยในการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามความเหมาะสม  โดยใชค่้าใชจ้่ายของบริษทั 
7. พิจารณาและ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือคณะกรรมการสอบสวน ใน

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมอบหมายอ านาจภายในขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้าม

ความเหมาะสม 
8. สามารถเขา้ถงึกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆของบริษทัทุก

ระดบั  ตวัแทนบริษทั   ผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี   และ  บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง  ได ้

โดยตรงและไม่มขีอ้จ ากดั   เพื่อสอบถาม  ขอใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริง  ขอใหส้่งขอ้มูลและเอกสาร  และ  

ขอความร่วมมอืใดๆในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่คณะกรรมการตรวจสอบ

มอบหมาย 
9. ขอเชญิผูบ้ริหาร พนกังาน ผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี  ทีป่รึกษาจากภายนอก  ผูเ้ชี่ยวชาญทาง

วชิาชพี  และ  บคุคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชมุตามความเหมาะสม 
10. พิจารณาและมอบหมายใหส้ านักงานตรวจสอบ  ผูต้รวจสอบภายใน  ที่ปรึกษาจากภายนอก  

ผูเ้ชี่ยวชาญทางวชิาชีพ และ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้

หรือมอบหมาย  เขา้ตรวจสอบบญัชี  ขอ้มูล  เอกสาร  รายงาน  ระบบคอมพิวเตอร ์ และ การ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั   รวมทัง้สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  ตามแผนการ
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ตรวจสอบ  หรือ  ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  หรือ  ตามที่ไดร้บัการรอ้งเรียน หรือแจง้

เบาะแสการคอรร์ปัช ัน่ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษทัที่ไม่มีต าแหน่งและหนา้ที่ในการบริหารงานของ

บริษทั  1   คน  เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และ อย่างนอ้ยอีก  2  คน แต่ไม่เกินอีก  4   คน เป็น
กรรมการตรวจสอบ    โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  1  คนตอ้งมคีวามรูด้า้นการบญัชี  หรือการบริหาร

การเงนิ  กรรมการคนอื่นควรมคีวามรูด้า้นอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น กฎหมาย ภาษอีากร เป็นตน้ 
ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง   คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจแต่งตัง้ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามความเหมาะสม 
 

คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 
1. มคีวามเป็นอิสระ   ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  ผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้รายใหญ่  ประธานคณะกรรมการ

บริษทั  กรรมการบริหาร  หรือ ผูท้ี่มตี าแหน่งและหนา้ที่ในการบริหารงานของบริษทั   ตอ้งเป็นผูท้ี่

สามารถใชดุ้ลพนิิจในการปฏบิตัหินา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม โดย

ไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการ หรือ  ผูบ้ริหาร  หรือ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ  การบริหารธุรกิจ  และ  การก ากบัดูแลทีด่ ี  
3. มคีวามซือ่สตัยส์ุจริต  เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอืไวว้างใจ  และ  เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
4.  มคีวามละเอยีดรอบคอบ   มคีวามสามารถและทกัษะในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ  
5. มคีวามสามารถในการประสานงาน  มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี และรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้ื่น 
6. สามารถอุทิศ เวลาในการปฏิบ ัติหนา้ที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ     โดยตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในองคก์รอื่นเกินกว่า  3  แห่งใน

เวลาเดยีวกนั  และตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่นมากจนเกินไป 
7. ไม่เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นอนุกรรมการที่เป็นผูก้ าหนดนโยบายหรือระเบยีบวธีิปฏิบตัิหรือมี

อ านาจในการตดัสนิใจดา้นการบริหารหรือการปฏบิตังิานของบริษทั  
8. ไม่มคีวามเกี่ยวพนัทางธุรกิจโดยตรงกบับริษทั  เช่น  ไม่เป็นลูกคา้  ที่ปรึกษาดา้นธุรกิจ ที่ปรึกษา

กฎหมาย  ผูข้ายสินคา้  หรือ  ผูท้ี่ไดร้บัการว่าจา้งหรือไดผ้ลตอบแทนจากบริษทั  บริษทัในเครือ  

บริษทัร่วมทนุ  บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  หรือ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
9. ไม่เป็นญาตสินิท  บคุคลในครอบครวัเดยีวกบัผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนของผูบ้ริหารของบริษทั 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
1.   กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทั 
2.   กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีกตามทีค่ณะกรรมการบริษทัเหน็  
       ควร 

การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
1. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

1.1   พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั    หรือ 
1.2   ขาดคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ   หรือ 
1.3   คณะกรรมการบริษทัมมีตใิหอ้อก   หรือ 
1.4   ลาออก 

2. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์ที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ตอ้งแจง้ให ้

คณะกรรมการบริษทัทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย  1  เดอืน 
 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีล ะ  4  ครั้ง  และ  ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบอาจใชดุ้ลพนิิจเรียกประชุมเพิม่เติมไดใ้นกรณีที่จ าเป็นหรือไดร้บัการรอ้งขอ

จากกรรมการตรวจสอบ  หรือ  กรรมการบริษทั  หรือ  ผูบ้ริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้กีารประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ  ควร

สอดคลอ้งกบัรอบระยะเวลาของรายงานทางการเงนิ   การสอบบญัช ี  และ  การตรวจสอบภายใน   
3. องคป์ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ตรวจสอบไม่นอ้ยกว่าสองในสาม    

ยกเวน้ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น  กรรมการตรวจสอบที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดต้นเอง  อาจ

ใชว้ธีิการประชมุทางไกลผ่านสือ่ต่างๆก็ได ้ เช่น โทรศพัทห์รือดาวเทยีม  ตามความเหมาะสม 
4.  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมไดต้ามความ

เหมาะสม  เช่น  ผูบ้ริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี  ที่ปรึกษาจากภายนอก  ผูเ้ชี่ยวชาญ

ทางวชิาชีพ  หรือ  บุคคลที่เกี่ยวขอ้งในวาระการประชุมนัน้ๆ   โดยอาจขอใหบุ้คคลดงักล่าวเตรียม

ขอ้มลูและ/หรือเอกสารมาเขา้ประชมุตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
5. ควรมกีารประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูบ้ริหาร  หรือ  ผูส้อบบญัชีอย่างนอ้ยปีละ  1  ครัง้  และมกีาร

ประชมุกบัผูต้รวจสอบภายในอย่างสม า่เสมออย่างนอ้ยไตรมาสละ 1  ครัง้   
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6. เลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัท าวาระการประชุมและเตรียม

เอกสารประกอบการประชุม  ตามความเห็นของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และ  ส่งให ้

กรรมการตรวจสอบลว่งหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย  3  วนั  
7. เลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
8. วาระการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบโดยทัว่ไป   ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัต่อไปนี้   

8.1 รายงานทางการเงนิ  และ  การสอบบญัช ี
8.2 การควบคุมภายใน  การบริหารความเสีย่ง  และ การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
8.3 การตรวจสอบภายใน 
8.4 การปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  และ มตคิณะกรรมการบริษทั 
8.5 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
8.6 รายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทและความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลเรื่องดงัต่อไปนี้  
 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทางในการควบคุมภายในและการบริหารความ                

เสี่ยงที่ ฝ่ายบริหารก าหนดและด าเนินการ  รวมถึงการสื่อสารความส าคัญของการควบคุมภา ย                

ในและการบริหารความเสี่ยงใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและถอืปฏบิตัอิย่างจริงจงั 
(2) หารือกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เกี่ยวกบัขอบเขตการปฏิบตัิงานในการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานโดยทัว่ไป 

และที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร ์ระบบความปลอดภยัของขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร ์แผนรองรบั

กรณีฉุกเฉิน และมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่    
(3) ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขของฝ่ายบริหารตามขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน

เกี่ยวกบัการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง  
 
รายงานทางการเงนิ 
ก)   รายงานทางการเงนิท ัว่ไป 

(1) สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบญัชีและการรายงานที่ส  าค ัญ  ที่องค์กรวิชาชีพและองค ์               

กรก ากบัดูแลประกาศใช ้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อรายงานทางการเงนิ 
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(2)      สอบทานประเด็นทางกฎหมายที่ อาจมีผลกระทบอย่ างมีสาระส า ค ัญ ต่อรายงานทาง                

การเงนิ 
(3)      สอบทานความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถือของระบบสารสนเทศและกระบวนการจดั   ท า

รายงานทางการเงนิ 
(4)   สอบทานการเลือก  การใช ้ และ การเปลี่ยนหลกัการบญัชี รวมทั้งผลกระทบในดา้น  

 ต่างๆ  และ  การยอมรบัขององคก์รก ากบัดูแลต่างๆ    
(5)      สอบทานการประมาณการ  หรือ  ประเด็นที่ตอ้งใชว้จิารณญาณในการตัดสิน  ซึ่งส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นนามธรรม และ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเหตกุารณ์ในอนาคตหรือตามความเห็นและ

ความรูข้องผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  การตีราคาทรพัยส์ินหรือหนี้สินที่มีผลกระทบต่อรายงานทาง

การเงนิ  ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงนิไม่ได ้ สินคา้คงเหลอืที่เคลื่อนไหวชา้หรือลา้สมยั  การ

ดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ ภาระผูกพนัที่ตอ้งจ่ายในอนาคต  ค่าใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งองคก์ร  

เงนิใหกู้ย้ืมที่เรียกเก็บคืนไม่ได ้   การประกนัในอนาคต  ส ารองเผื่อการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย  

และ  รายไดห้รือค่าใชจ้่ายอื่นทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต  เป็นตน้    
(6) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงนิ การประเมินความเสี่ยง และการ

ประเมนิความเสีย่งทีจ่ะทใหเ้กิดโอกาสการคอรร์ปัช ัน่ ใหม้ผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผล

การด าเนินงานของบริษทันอ้ยทีสุ่ด และมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 
ข) รายงานทางการเงนิประจ าปี 

(1) สอบทานรายงานทางการเงนิประจ าปี ในดา้นความถูกตอ้ง  ความครบถว้น  ความ น่าเชื่อถอื  

ความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นการรายงานทางการเงนิ และ ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
          ทีก่รรมการตรวจสอบรบัทราบ   
(2) สอบทานรายการทีม่คีวามซบัซอ้นหรือรายการผดิปกต ิเช่น  รายการที่เกี่ยวขอ้งกนั  ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ การปรบัโครงสรา้งหนี้  และการเปิดเผยเกี่ยวกบัตราสารอนุพนัธต่์าง 

ๆ  เป็นตน้ 
(3) หารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ส านกังานตรวจสอบ และสอบบญัชใีนการสอบทานรายงานทางการเงนิ

ประจ าปี และการแสดงหมายเหตปุระกอบรายงานทางการเงนิประจ าปี 
(4) สอบทานประเดน็ต่าง ๆ ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน  เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าขอ้มูล

สามารถเขา้ใจไดง้า่ย  และ ถูกตอ้งครบถว้น 
ค) รายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการเปิดเผยขอ้มลูเบื้องตน้ 

(1) สอบทานความครบถว้นและความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลเบื้องตน้  ขอ้มลูที่เกี่ยวกบัประเด็นส าคญั  

ประมาณการที่ส  าค ัญ  ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัประมาณการที่ก าหนดไว ้  และ  

เหตกุารณ์ไม่ปกตทิี่เกิดขึ้น 
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(2) สอบทานความสอดคลอ้งของหลกัการในการบนัทึกบญัชีในรายงานทางการเงนิระหว่างกาลกบั

หลกัการบญัชทีีย่อมรบัท ัว่ไป   และ  หลกัการในการบนัทกึบญัชีในรายงานทางการเงนิประจ าปี  
(3) สอบทานขอบเขตในการปฏบิตัิงานและการมสี่วนร่วมของส านกังานตรวจสอบและผูส้อบบญัชใีน

การสอบทานรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
(4) หารือร่วมกบัฝ่ายผูบ้ริหาร  ส านกังานตรวจสอบ และ ผูส้อบบญัชีในการสอบทานรายงานทาง

การเงนิระหว่างกาล  และ ขอ้เสนอแนะต่างๆของส านกังานตรวจสอบและผูส้อบบญัช ี
(5) ประเมนิความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการเปิดเผยขอ้มูลเบื้องตน้และรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาล  
 
การตรวจสอบภายใน 

(1) สอบทานขอบเขตและโครงสรา้งการบริหารงาน  คุณสมบตัิของผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบ

และผูต้รวจสอบภายใน การก าหนดค่าตอบแทน  กฎบ ัตร  แผนการตรวจสอบ และ  

งบประมาณของส านกังานตรวจสอบ 
(2) พิจารณาการแต่งตัง้  โยกยา้ย  ถอดถอน  ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  และพิจารณาความดี

ความชอบของผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน 
(3) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบ ัติงานของส านั กงาน                

ตรวจสอบ   
(4) หารือกบัผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยไม่มฝ่ีายบริหารในที่ประชุม   เพื่อให ้

ม ัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานของส านกังานตรวจสอบมคีวามเป็นอิสระและไดร้บัความร่วมมอืจากทุก

ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(5) จดัใหม้กีารตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ   ในกรณีที่มขีอ้สงสยัหรือไดร้บัรอ้งเรียน หรือไดร้บัแจง้

เบาะแสการคอร์รปัช ัน่ หรือไดร้บัการรอ้งขอจากฝ่ายบริหารหรือไดร้บัการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั    โดยอาจจา้งที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางวชิาชพีมาช่วยใน

การตรวจสอบไดต้ามความเหมาะสม 
 
การสอบบญัชี 

(1) สอบทานคุณสมบตัิ  ความรูค้วามสามารถ  ความเป็นอิสระ การหมนุเวยีน ขอบเขตและแนว

ทางการปฏบิตังิาน  ผลการปฏบิตังิาน  และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
(2) สอบทานรายงานและขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  ที่ไดด้  าเนินการสอบทานรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาลและประจ าปีของบริษทั  



 

8 
 

(3)      หารือกับผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการ

ปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอิสระและไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
การปฏบิติัตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง  และ มติของคณะกรรมการบริษทั 

(1) สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการหรือระบบในการติดตามการปฏบิตัิตาม

กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง  และ  มติคณะกรรมการบริษทั   รวมทัง้  ขอ้เสนอแนะของ

ผูส้อบบญัชี  ความเห็นขององคก์รที่ก ากบัดูแลบริษทั   พนัธะผูกพนัต่างๆกบับุคคลภายนอก  

ค าส ัง่ของฝ่ายบริหาร  ระเบยีบขอ้บงัคบัของบริษทั  และ  อ านาจด าเนินการของบริษทั  
(2) สอบทานการประเมนิผลกระทบต่อธุรกิจ  การด าเนินงานของบริษทั  และ รายงานทางการเงนิ  

กรณีทีบ่ริษทัไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  และ อื่นๆในขอ้ (1)  
(3) สอบทานรายงานการตรวจสอบขององคก์รก ากบัดูแล  เช่น  กรมสรรพากร  ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (กรณีเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  
(4) สอบทานนโยบายทีไ่ดร้บัจากฝ่ายบริหาร ใหม้คีวามเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมถึงสอบทานมาตรการของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในการป้องกันความ

เสีย่งจากการทจุริตและรวมถงึการสือ่สารมาตรการดงักลา่ว 
(5) ประเมนิการแสดงตนเป็นแบบอย่างของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ในการกระท าหรือค าพูดที่

เนน้ย า้ถงึการไม่ทจุริตและไม่ด าเนินการใดทีผ่ดิกฎหมาย 
(6) รบัเรื่องแจง้เบาะแสการคอรร์ปัช ัน่ที่คนในองคก์รมีส่วนเกี่ยวขอ้ง และมอบหมายหรือแต่งตัง้

บคุคลหรือคณะบุคคลใหเ้ขา้ไปตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ หรือ สอบสวนขอ้เท็จจริง  กรณีทีม่ขีอ้

สงสยัหรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง  

และ  อื่นๆ รวมถึงเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาบทลงโทษหรือแกไ้ข

ปญัหาดงักลา่ว 
 
การปฏบิติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

(1) สอบทานการจดัท าและประกาศใชจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  ผูบ้ริหาร  และ  

พนกังาน   
(2) ประเมนิความมุ่งม ัน่ของฝ่ายบริหารในการสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่เอื้ออ านวยต่อ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  เช่น  การปฏบิตัิเป็นแบบอย่าง   และ  การพูดย า้และสื่อสาร

ใหพ้นกังานเหน็ความส าคญัของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยู่เสมอ  และแนวทางเกี่ยวกบั

พฤตกิรรม  เป็นตน้ 
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(3) สอบทานกระบวนการในการติดตามและวดัผลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   

รวมถงึกระบวนการในการลงโทษหากไม่สามารถปฏบิตัติามได ้
 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ม ี 2  ลกัษณะ ดงันี้ 

1.1 รายงานเกี่ยวกบักิจกรรมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตามปกต ิ  เช่น 
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทีร่ะบุความเหน็ใน       ประเด็น

ต่างๆที่ไดม้ีการหารือในที่ประชุมและจะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พจิารณา 
- รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสและประจ าปี ซึ่งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- รายงานความเห็นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิ  การควบคุมภายใน  การบริหาร

ความเสีย่ง  การก ากบัดูแลกิจการ  และ  กระบวนการตรวจสอบภายใน 
1.2 รายงานเกี่ยวกบัประเด็นที่ตอ้งการใหค้ณะกรรมการบริษทัด าเนินการโดยเร่งด่วน    

เช่น 
- รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริต   หรือ  สิ่งผิดปกติ  หรือ  ความ

บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัในการควบคุมภายใน 
- ขอ้สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบที่ เกี่ยวขอ้ง  พ ันธะผูกพ ันกับ

บคุคลภายนอก  มตคิณะกรรมการบริษทั  หรือ  มตหิรือค าส ัง่ของฝ่ายบริหาร  
 

(2) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถ้อืหุน้ 
     การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถ้ือหุน้  ควรจดัท าปีละครัง้  โดย

เปิดเผยการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  และ  ลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(3) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อองคก์รก ากบัดูแล 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อองคก์รก ากบัดูแล  ใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ก าหนดของแต่ละองคก์รก ากบัดูแล 
 



 

10 
 

การรกัษาคุณภาพ 
(1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประสานงานและหารือกบัฝ่ายบริหารอย่างใกลช้ิดและ

สม า่เสมอ   เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าเขา้ใจในธุรกิจและมขีอ้มูลที่ถูกตอ้งและเพียงพอต่อการด าเนินงาน    

และ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารรับทราบปัญหาและไดด้ าเนินการปรับปรุ งแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ   ส านกังานตรวจสอบ   ผูส้อบบญัชี  และ  องคก์ร

ก ากบัดูแลต่างๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

ในวาระการประชมุนัน้ๆ  หรือ  นดัประชมุต่างหากเฉพาะเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  
ตวัอย่างขอ้มลูทีค่วรหารือหรือสอบถามกบัฝ่ายบริหารเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทัอย่างถูกตอ้งและเพีย่งพอ  ไดแ้ก่ 
1. ความเสีย่งทางธุรกิจทีบ่ริษทัก าลงัเผชิญอยู่และแผนการในการจดัการความเสี่ยง  
2. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อธุรกิจ  เช่น  ตลาดและการแข่งขนั  กฎหมาย  ภาษ ี เป็นตน้   
3. การฟ้องรอ้งและ คดคีวามทีม่อียู่และก าลงัจะมใีนอนาคต 
4. นโยบายและกิจกรรมการบริหารเงนิ  เช่น  การบริหารเงนิสด  การป้องกนัความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลีย่น  หนี้สนิทีเ่กินก าหนด  การตัง้ส ารองหนี้สูญ   เป็นตน้ 
5. นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดมิ 
6. นโยบายและกิจกรรมที่เกีย่วกบัพนกังานสมัพนัธ ์  รวมทัง้ปญัหาดา้นแรงงาน 
7. นโยบายการประกันภยัทรพัย์สินต่างๆ   และการประกันชีวิตใหก้ ับกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร  และ  พนกังาน 
8. แผนธุรกิจทัง้ระยะปานกลาง และ แผนประจ าปี 

(2) การพฒันาและการฝึกอบรม 
    กรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม า่เสมอ  

เพื่อเสริมสรา้งความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     เช่น  การ

บริหารและการควบคุมทางการเงนิ   การบริหารความเสี่ยงทางการเงนิ   การบญัชีและการ

จดัท ารายงานทางการเงนิ   และ   การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี เป็นตน้      
(3) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้   
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า  การปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

โดยอาจมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายบุคคลหรือท ัง้คณะ 
(4) การจดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน 
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เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของตนเองแลว้  ควร

น าผลที่ไดร้บัจากการประเมินดงักล่าวมาพิจารณาประเด็นที่ควรปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน โดย

จดัล  าดบัความส าคญั   และพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการ  โดยก าหนด

เป้าหมาย  ระยะเวลา  และผูร้บัผิดชอบใหช้ดัเจน  เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ

ต่อไป 
(5) การสอบทานและปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ยปีละครัง้  เพื่อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และท าใหก้ารปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มขึ้น   และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพือ่อนุมตั ิ
 
ความรบัผิดชอบอืน่ ๆ 

(1) ประสานงานและหารือกบัคณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษ ัทแต่งตั้งและมีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   เช่น  คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสีย่ง   เป็นตน้ 
(2) ปฏบิตังิานอื่นๆ ภายในขอบเขตและความรบัผดิชอบ  ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 



 
 
 
 

กฎบัตร 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

  
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 ก ำหนดใหจ้ดัตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรก ำกบัดูแลบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหอ้งคมี์ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน   จึงไดก้ ำหนดกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ดงัน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์  
 กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จดัท ำขึ้นเพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร
บริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัในเครือ  รวมทั้งก ำหนดโครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจ หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัด ำเนิน
กิจกำรต่ำงๆ ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้และเป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้
 1. กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 2. อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 3. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 4. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 5. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง 
 

2. ค าจ ากดัความ 
 กฎบตัร   หมำยถึง       กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทั   หมำยถึง       บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
             คณะกรรมกำร                หมำยถึง     คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร
           บริหำรควำมเส่ียง 
 ผูบ้ริหำรระดบัสูง หมำยถึง       ผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรและ 
            ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูง สนบัสนุนและด ำเนินกำรให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ เพื่อกำรน้ี คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง จะปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลโดยกำรรับทรำบ สอบทำนควำมเส่ียง ให้
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้กำรสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงใน
ภำพรวมของบริษทั 
 
 3.1  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทดูแลงำนด้ำนกำรบริกำรควำมเส่ียงในระดับต่ำงๆ 
ภำยในองคก์ร เพื่อให้แน่ใจว่ำฝ่ำยจดักำรซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงขององค์กรไดน้ ำระบบบริหำรควำมเส่ียงไปปฏิบติัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ครอบคลุมควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รอย่ำง
ครบถว้น 

2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 ท่ำน 
ผูบ้ริหำรระดบัสูง และ/หรือเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ
ดำ้นบริหำรควำมเส่ียง 

3) คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
แต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งสอดคล้องกับกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรบริษทั กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั
ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เว้นแต่
คณะกรรมกำรบริษทัจะเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

5) นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพน้จำกต ำแหน่ง
เม่ือ 
(1)   ลำออก 
(2)   พน้หรือออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
(3)   เสียชีวิต 
(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ลงมติใหอ้อก 
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กำรเปล่ียนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่มีผลต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ำนอ่ืน 

6) ค่ำตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงก ำหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
 

 3.2   อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีอ ำนำจให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษทั ช้ีแจงขอ้มูล

เป็นลำยลักษณ์อกัษร หรือเชิญให้ผูบ้ริหำรและเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขำ้
ร่วมกำรประชุมกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อช้ีแจงหรือให้ขอ้มูลส ำหรับ
ควำมเส่ียงและกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงเห็นควร ทั้งน้ี ให้ผูบ้ริหำรและเจำ้หน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บเชิญ สอบถำม 
หรือขอขอ้มูลถือเป็นหนำ้ท่ีในกำรใหค้วำมร่วมมือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจในกำรให้หน่วยงำนของบริษัท ด ำเนินกำร
หรือปฏิบติักำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำม
รับผิดชอบท่ีก ำหนดในกฎบตัรน้ี หรือหนำ้ท่ีพิเศษอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั
จะมอบหมำยใหป้ฏิบติัเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

3) พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นอนุมติั 

4) พิจำรณำและให้ควำมเห็นในกำรก ำหนดระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk 
Appetite) และควำมเบ่ียงเบนของระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ขององค์กร (Risk 
Tolerance) ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและ
อนุมติั 

5) รับทรำบ พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเส่ียง แนวทำง และ
มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และแผนปฏิบติักำรเพื่อจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ของ
บริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

6) ดูแลและสนบัสนุนให้กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รประสบควำมส ำเร็จ เสนอแนะวิธี
ป้องกัน และวิธีลดระดับควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ติดตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเส่ียงอย่ำงต่อเน่ือง และเหมำะสมกบัสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ควำมเส่ียงไดรั้บกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 
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7) ให้ค  ำแนะน ำ และกำรสนับสนุนแก่บริษทั ฝ่ำยบริหำร และคณะท ำงำนบริหำรควำม
เส่ียง ในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กำรปรับปรุง และพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองคก์รอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอ 

8) ดูแลและสนับสนุนให้มีกำรสอบทำน และทบทวนนโยบำย และกรอบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองค์กรเป็นจ ำอย่ำงน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ำนโยบำย และกรอบกำร
บริหำรควำมเส่ียง ยงัคงสอดคลอ้งและเหมำสมกบัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจในภำพรวม 
และกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มตลำดหลกัทรัพย ์

9) รำยงำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญัขององคก์ร รวมถึงสถำนะของควำมเส่ียง แนวทำงในกำร
จัดกำรควำม เส่ี ยง ควำมคืบหน้ำ และผลของกำรบ ริหำรควำม เส่ี ยงให้ แ ก่
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อรับทรำบเป็นประจ ำ 

10) ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะในกำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอกเพื่อให้ค  ำปรึกษำ
แนะน ำท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบักรอบ ขอบเขต และกำรปฏิบติังำน ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงใหแ้ก่ส่วนบริหำรควำมเส่ียง 

11) ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะในกำรว่ำจำ้งท่ีปรึกษำหรือบุคคลภำยนอก เพื่อช่วยใน
กำรปฏิบัติงำนของส่วนบริหำรควำมเส่ียง ในกรณีท่ีมีปริมำณงำนมำกเกินกว่ำ
อตัรำก ำลงัของส่วนบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่ท่ีจะสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีให้บรรลุผลได ้
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และกำรวำ่จำ้งดงักล่ำวจะเป็นผลดีแก่บริษทั ทั้งน้ี ตอ้งเป็น
กำรวำ่จำ้งเฉพำะครำว 

12) ส่ือสำร แลกเปล่ียนข้อมูล และประสำนงำนเก่ียวกับควำมเส่ียง และกำรควบคุม
ภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งก ำกบัดูแลควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุนของ
บริษัท เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำบริษัทได้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซ่ึงสำมำรถช่วยให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยในดำ้นกำรลงทุนของบริษทั 
 

 3.3  การประชุม 
1) ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จดัให้มีกำรประชุมเป็นอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 

คร้ัง โดยสำมำรถเชิญบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมก็ได ้
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2) ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง ตอ้งมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้ร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที มีอยู่จึงถือเป็นองค์
ประชุม 

3) ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม และไม่ไดมี้กำร
แต่งตั้งรักษำกำรประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เข้ำร่วมประชุมในคร้ังนั้ นจะเลือกกรรมกำรท่ำนใดท่ำนหน่ึงเป็นประธำนในท่ี
ประชุม 

4) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงไดเ้ป็นกรณีพิเศษ หำกมีกำรร้องขอจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อ
พิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงองคก์รท่ีส ำคญัเพิ่มเติมท่ีจ ำเป็นตอ้งหำรือร่วมกนั 

5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจเชิญบุคคลท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ี
อยูใ่นวำระกำรประชุมเขำ้ร่วมประชุม หรือน ำเสนอขอ้มูลได ้

6) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ี
นัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม 
และบนัทึกรำยงำนกำรประชุม ทั้งน้ี หนังสือเชิญประชุม และเอกสำรประกอบกำร
ประชุม และบนัทึกรำยงำนกำรประชุมให้น ำส่งล่วงหนำ้ 7 วนัก่อนกำรประชุม 

7) ในกำรลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมส่ียง ให้ประธำนบริหำรควำมเส่ียง และ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีเสียงคนละหน่ึงเสียง และให้ถือเสียงขำ้งมำกเป็นเกณฑ ์
กรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนบริหำรควำมเส่ียงมีสิทธิลงคะแนน อีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรไม่มีสิทธิออกเสียง 
 

 3.4  การรายงาน 
   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงรับทรำบ ทบทวนรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

รำยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น รำยงำนสถำนะควำมเส่ียงขององค์กร เพื่อให้มั่นในว่ำกรอบและ
แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง สำมำรถยึดถือปฎิบัติต่อไปได้  และมีควำมสอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมของบริษัท โดยมีกำรน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรเป็นประจ ำ เช่น รำยเดือน รำยไตรมำส หรือรำยปี  
เพื่อให้แน่ใจว่ำคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และตระหนักถึงควำมเส่ียงส ำคญัท่ีองคก์รเผชิญ
อยู ่และปัจจยัท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสถำนควำมเส่ียงขององคก์รในอนำคต 
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 3.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง และรำยงำน

ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบปีละคร้ัง 
 
 

4.  การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะสอบทำนและทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรอย่ำง
สม ่ำเสมอเป็นประจ ำปี หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ เน่ือหำในกฎบตัรมีควำมสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั  โดยกฎบตัรท่ีไดรั้บกำรปรับปรุง
แกไ้ขอยำ่งมีนยัส ำคญัจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 
 
 กฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำและอนุมติัใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 13  พฤษภำคม 2565  ทั้งน้ีให้มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
       
     

 


