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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 โดยที่คณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ ้น  เพื ่อให้เป็นเครื ่องมือสำคัญของ
คณะกรรมการบริษัท  ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน  และบริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นแนวทางที่ถูกต้องโปร่งใส  
ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ  อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1) เป็นกรรมการของบริษัท  และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2) ได้รับการเลือกต้ังโดยคณะกรรมการของบริษัท  หรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ  

หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 1 คน 
4) ให้คณะกรรมการของบริษัท  เลือกและแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตำแหน่ง 
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ บริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี
ในลักษณะดังกล่าวทั้งปัจจุบัน และในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้น
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
รวมท้ังผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 

3. ขอบเขตอำนาจหน้าท่ี  
 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน   ( Internal 

audit) ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3) และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีบทบาทในการเสนอ แต่งต้ัง เลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บริษัท 

8) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็น หรือ ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(charter) 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ
การเงิน  และผลการดำเนินงานของบริษัท 

• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

       หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบที่เก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยฯ ไปยังสำนักงาน กลต. 
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

12) กรรมการตรวจสอบต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียข องตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง  ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนด 

13) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทมาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาใน
กรณีจำเป็น 

14) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

15) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี 
16) พิจารณาทบทวน ประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท 
17) รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียน 

 

4. วาระการดำรงตำแหน่ง 
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น

จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  ยกเว้นกรรมการอิสระ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของ
บริษัท 
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
1.) ตาย 
2.) ลาออก 
3.) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
4.) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื ่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบที่
พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจ่ะ
เข้ารับหน้าที่ 

 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
วาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

5. การประชุม 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดังนี้ 

 

1.) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งของจำนวน
กรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

2.) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่น ๆ  อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง และเม่ือประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป  หรือให้
ประธานกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ  ได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร 

3.) กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น 



 

       บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
         EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
4.) การออกเสียงในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นทีเ่ป็นสว่นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ  ในกรณี

ที่คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง  เป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วย  ให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

5.) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป  
เพื่อทราบทุกครั้ง 

 

6. ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตาม

คำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


