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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลและ

ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การสอบทานให้บริษัทมีการจดัทํา

รายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใสและนา่เช่ือถือ 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวนอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 

1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลอืการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมาย

การประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชมุ การนําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มคีณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้มีคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

(4) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีสอบ

ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

4. การแต่งตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีกําหนดระยะเวลาดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 ปี หรือให้เป็นไปการดํารงตําแหนง่

กรรมการบริษัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบได้อีก  
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ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง่หรือไมอ่าจดํารงตําแหนง่จนครบกําหนดวาระได้ ซึง่จะสง่ผล

ให้บริษัทมีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ 

เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ

ตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าและพนกังานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน   หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทซึง่มผีลใช้บงัคบักบับริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท พร้อมทัง้เสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ซึ่งมีผลใช้บังคบักับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบั

บริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจใน 

การวา่จ้างหรือนําผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน  

(9) หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัที 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคับกับบริษัท และ/หรือ

ธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(10)  สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการ

ควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ รวมทัง้สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินและเอกสารอ้างอิงตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

(11)  พิจารณาทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทเป็นประจํา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขนโยบายดงักลา่ว 

และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
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(12) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนด

ไว้ในนโยบายฉบบัอ่ืนของบริษัท 

6. การประชุม 

(1) ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ครัง้ ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการ

จดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมี

การร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ี

จําเป็นต้องหารือร่วมกนั 

(2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพ่ิมจากการประชมุปกติ หรือจดัการประชมุกบัผู้สอบบญัชี

โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมเป็นวาระหนึง่ของการประชมุปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มวีาระอ่ืน ๆ อยูด้่วยก็ได้ 

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งได้รับ

มอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุ พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบทกุท่านลว่งหน้าไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน 

เพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธาน

ในท่ีประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเอาเสยีงข้างมาก 

(3) ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึง่มีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง เว้นแตก่รรมการตรวจสอบ

ซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชุม

มีสทิธิออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 

คราวถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้ 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นต้นไป 

 

 


