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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  วตัถุประสงค์ 

กรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานในดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการ โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดงันั้น จึงไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2.  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการอิสระ จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยเป็น

บุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่ง

น้อย 1 คนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  คุณสมบัตขิองบุคคลทีจ่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

 บุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. จะต้องเป็นผู ้ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายวา่ดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เป็นผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

3. มีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง 

5. เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํ

หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

4.  การแต่งตั้ง และวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

จะทาํการคดัเลือกกรรมการอิสระเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระ ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกได ้กรณีท่ีตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด โดยบุคคลท่ี

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลือของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

5.  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้ งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

ของบริษทั  

5. ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

6. พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ประสานงานกับผูส้อบบัญชีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการ

ดาํเนินการตรวจสอบ ขอบเขต สาระสําคญัแนวทาง แผนงาน ปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบและ

ประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่เป็นสาระสาํคญั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและ

ครบถว้น และให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  
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8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลระโยชน์ 

- จาํนวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ติดตามและประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามี

รายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

11. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานขอบเขตอาํนาจ 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมารายงาน ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

12. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ

บริษทั และจดัใหมี้การทบทวนความเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือช้ีแจง

ในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
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14. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระทาํซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนบัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้รายงานส่ิงท่ีตรวจ

พบในทนัทีต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือคณะกรรมการบริษทั จะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 

- รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือมีส่ิงท่ีผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และ

คุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะมีการแจง้

กาํหนดการประชุม และวาระการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหนา้ รวมถึงจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม

ใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนันดัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ

ก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง 

บริษทัฯ จะจดัให้มีผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและรายละเอียดประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและ

ทนัเวลา 

7.  องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน

กรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการ

ตรวจสอบ เลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการตรวจสอบหน่ึง

คนมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นั้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  



 
5 

 

 

8.  การประเมนิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งการประเมินผลทั้งคณะและ

รายบุคคล เพ่ือปรับปรุงและแกไ้ขการดาํเนินงาน 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2562 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป  

       ___________________________________             

        (พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้)   

        ประธานกรรมการตรวจสอบ    
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