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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
1. วตัถปุระสงค ์

 
คณะกรรมการบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ไดแ้ต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระของบรษิทั ท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และสอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งตามนโยบาย ระเบยีบปฏบิตังิาน ตลอดจนมาตรฐานทางจรยิธรรมที่
ด ีการบรหิารกจิการด าเนินงานไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 
  
อกีทัง้ท าหน้าทีใ่นการสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ร่วมกบัผู้สอบบญัช ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการ
เงนิของบรษิทั มคีวามน่าเชื่อถอื การเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและถูกต้องตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมกีารตรวจสอบ ก ากบัดูแลกจิการอย่างรอบคอบ มคีวามยุตธิรรมและโปร่งใส และมกีารด าเนินการทางธุรกจิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯ 

 
2. โครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
 

2.2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ เพื่อให้
การสอบทานการรายงานทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุ  
 

2.3. กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั   
 

2.4. กรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการต่อ
วาระโดยอตัโนมตั ิ
 

2.5. นอกเหนือจากการพ้นต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

2.5.1. ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.5.2. ตาย 
2.5.3. ลาออก 
2.5.4. ถูกถอดถอน 



 

2 
 

2.5.5. ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด หรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่ในความผดิทีก่ระท า
ดว้ยความประมาท หรอืความผดิลหุโทษ 

2.5.6. เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
2.5.7. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 
2.6. ในกรณีกรรมการตรวจสอบครบวาระต าแหน่งหรอืมเีหตุใดทีก่รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ มผีล

ให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน  3 เดือน นับแต่วนัที่จ านวนสมาชิกไม่
ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
3. คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

 
3.1.  เป็นกรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทั และไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 

3.2. เป็นกรรมการทีไ่ม่มปีระโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานของ
บรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.3. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 

3.4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 

3.5. สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 
 

หมายเหตุ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทั จนท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่าง 
  อสิระ หรอืคล่องตวั เช่น ซพัพลายเออร ์ลกูคา้ เจา้หนี้ ลกูหนี้ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิอย่างมนียัส าคญั 
  เป็นตน้ 
 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
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4.1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถอื
ได้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชี และผู้บรหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิทัง้ในรายไตรมาสและประจ าปี 
 

4.2. สอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 
 

4.3. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค านึงความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากรและปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานสอบบญัชนีัน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการ และ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ รวมทัง้เขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
 

4.4.  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 
 

4.5.  สอบทานให้บรษิัทปฎิบตัติามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 

4.6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้ต่อไปนี้ 

4.6.1. ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกต้อง 
ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

4.6.2. ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
4.6.3. ความเหน็ทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
4.6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ข้อก าหนดตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4.6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4.6.6. ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีม่คัวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
4.6.7. ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตุโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฎบิตัหิน้าทีต่ามกฏบตัร 

 
4.7. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ผู้สอบบญัช ีและฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทัง้

ตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ฝ่ายบรหิารมกีารด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และ
ภายในเวลาทีเ่หมาะสม 
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4.8. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้หรอืตามความจ าเป็น เพื่อให้ทนัสมยัและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์รและน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ 
 

4.9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
5.1. วาระการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าหนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครัง้มกีาร
ก าหนดวนั เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชดัเจนและจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายดงัต่อไปนี้ 
 

 การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางบญัช ีการปฏบิตัิ
ตามมมาตรฐานการบญัช ีการด ารงอยู่ของกจิการ การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชทีีส่ าคญั รวมถงึเหตุผลของ
ฝา่ยจดัการเกีย่วกบัการก าหนดนโยบายบญัชกี่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผู้
ลงทุนทัว่ไป 

 การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษิัท และการประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวช่วยใหต้รวจ
พบการทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

 การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถงึปญัหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างตรวจสอบ และทบทวนการ
ปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

 การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปญัหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การพจิารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของ
บรษิทั  

 การปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

5.2. องคป์ระชุม 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการตรวจสอบทัง้หมด
จงึจะครบองค์ประชุม โดยประธานตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม หากกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจร่วม
ประชุมในครัง้ใด ใหก้รรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุมแทน 
 

5.3. จ านวนครัง้การประชุม 
5.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เวน้แต่สถานการณ์และความจ าเป็น 
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5.3.2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได้ หากมกีารรอ้งขอจาก
กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธานกรรมการบรษิัทใหพ้จิารณาประเดน็ปญัหาที่
จ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 
 

5.4. การลงคะแนนเสยีง 
ใชร้ะบบคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เป็นมตทิี่ประชุม อย่างไรกต็าม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอก
เสยีงคะแนน 
 

5.5. รายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุม
ดงักล่าวต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที่มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อคณะกรรมการบรษิัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ทนัเวลา และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืหน้าที่
อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไป เนื่ องจากรายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นเป็นอิสระ และ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าให้คณะกรรมการบรษิัท มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้มกีารบรหิารอย่าง
ระมดัระวงัและค านึงถงึผลของผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 
6.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

6.1.1. รายงานกจิกรรมต่างๆ ที่ท าอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอ เพื่อที่คณะกรรมการบรษิัทจะได้ทราบถงึกจิกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ

ไวอ้ย่างชดัเจน 
 สรุปรายงานกจิกรรมทีท่ าระหว่างปี 
 รายงานเกี่ยวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 
 รายงานอื่นทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

6.1.2. รายงานสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 
 รายการเกีย่วโยงและรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทั ควรทราบ 
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6.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทถึงสิง่ที่มผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร แล้วว่า ต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดได้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
เพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัสมควร กรรมการตรวจสอบภายรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิง่ที่พบดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 

6.3. การรายงานต่อผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
รายงานกจิกรรมที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงค ์โดยวดั
ค่าเป็นรายงานการประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบ 

 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบันี้ ไดร้บัการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ของ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) ฉบบันี้  ไดร้บัการ
อนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 แลว้ 
 

 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
ลงชื่อ...................................................   ลงชื่อ....................................................... 
นายปณิธาน เศรษฐบุตร    นายมนสั แจ่มเวหา 
ประธานกรรมการบรษิทั    ประธานกรรมการตรวจสอบ  


