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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่จัดตัง้ขึน้เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ก ากับ 
ดูแลเก่ียวกับ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลัก  
จรรยาบรรณตา่งๆ รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินการเป็นกลไก ส าคญัให้
บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และสร้างความมัน่ใจแก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่
ละทา่นต้องเป็นกรรมการอิสระ  

2. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 
ให้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ 
การเงิน และมีความรู้ตอ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีตอ่การเปลีย่นแปลงของรายงานทางการเงิน 

 
คุณสมบัติ 
 1. มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 2.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
 3. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัท
ร่วมบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคล ที่อาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ บคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอในเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
 6. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังาน สอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
 12. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 13. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

14. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนนิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วาระในการด ารงต าแหน่ง 

1. วาระการด ารงต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบเป็นดงันี ้

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเทา่กบัวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท (แล้วแตอ่ยา่งใด
จะถึงก่อน) 

• กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเทา่กบัวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท (แล้วแตอ่ยา่งใดจะถึง
ก่อน) 

ทัง้นี เ้มื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อีก 

2. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

• พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท 

• ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 
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3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนบั แตว่นัที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 
4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหนง่หรือมีเหตใุดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู ่ได้จนครบ

วาระ มีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ควรแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบรายใหมใ่ห้ครบถ้วนในทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ านวนสมาชิก ไม่ครบถ้วน เพื่อให้
เกิดความตอ่เนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้กรรมการตรวจสอบ มีจ านวนครบตามที่กรรมการ
บริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรนี ้โดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู ่
ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ตามที่ก าหนด 

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ ตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม ประชมุด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน ดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามทีเ่ห็นสมควรอยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 
2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบควรจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

4. มติที่ประชุมจะกระท าโดยได้รับเสยีงข้างมากของกรรมการตรวจสอบทีม่าประชมุ โดยกรรมการตรวจสอบคน
หนึง่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนคนละหนึง่เสยีง 

 5. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุม่ ให้เข้าร่วมประชมุได้ 

 
การรายงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน้าที่ อื่นใดที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความส าคญัต่อ คณะกรรมการบริษัท ผู้
ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป เนื่องจากรายงานดงักลา่วเป็นการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และท าให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหาร อย่างระมัดระวัง และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเทา่เทียมกนั 
 1.  การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท าเป็นประจ าเพื่ อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบในเร่ือง
ตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน 

• สรุปรายงานกิจกรรมที่ท าระหวา่งปี 

• รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงิน ตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน 
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• รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
 

1.2 รายงานสิง่ที่ตรวจพบทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้แนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา 

• รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• ข้อสงสยัหรือข้อสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง ส าคญัในระบบ
การควบคมุภายใน 

• ข้อสงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด ของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
 

2.  การรายงานตอ่หนว่ยงานทางการ 
 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ววา่ต้องด าเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยตอ่ การด าเนินการแก้ไข
ดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่หรือคณะกรรมการตรวจ สอบ อาจรายงานสิง่ที่พบ
ดงักลา่วตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาด หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 3.  การรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

รายงานกิจกรรมที่ท าระหวา่งปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่
รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 
ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของ 
บริษัทโดยได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้วิธีประเมินผลการท างานของตนเอง (self-

assessment) โดยประเมินผลทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท  

 
 

       

 


