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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั�งขึ�นเพื�อทําหน้าที�สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

กํากับดูแลกิจการที�ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ 
และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง 
2.องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการทุกท่านต้องเป�นกรรมการ

อิสระ 
2.2 ไม่เป�นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง  

2.3 ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 

2.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี� ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ�งคนที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที�จะสามารถทําหน้าที�ใน

การสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได้ 

3.วาระการดํารงตําแหน่ง 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป�นกรรมการบริษัท และเมื�อครบ

วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ

บริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมที�หมดวาระลง ในการแต่งตั�งต้องกระทําภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ

แต่งตั�งใหม่อีกได้ 

3.2 ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ

ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั�งบุคคลที�มี

คุณสมบัติครบถ้วนเป�นกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งที�ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ�ง

เข้าเป�นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบที�ตนแทน 

3.3 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื�อ  

- ครบกําหนดตามวาระ 
 - พ้นจากสภาพการเป�นกรรมการบริษัท 
 - ลาออก 
 - ถึงแก่กรรม 
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 

- ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.4 กรรมการตรวจสอบที�ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน 
พร้อมเหตุผลและบริษัทต้องเป�ดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกพร้อมสาเหตุต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที เพื�อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทราบ ทั�งนี� กรรมการตรวจสอบที�

ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งอาจชี�แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้ 
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3.5 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทแจ้งการถูกถอด

ถอน พร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที ทั�งนี� กรรมการตรวจสอบที�ถูกถอด

ถอนอาจชี�แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้ 

4.การประชุม 

4.1 วาระการประชุม มีการกําหนดวัน เวลา สถานที� และวาระการประชุมเป�นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 

วัน พร้อม เอกสารประกอบที�เพียงพอ มีการจัดทํารายงานการประชุมเป�นลายลักษณ์อักษร 

4.2 จํานวนครั�งการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั�ง และอาจ

เรียกประชุมเพิ�มเติมตามความจําเป�น 

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั�งหมด จึงจะครบเป�นองค์ประชุม คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ�ายจัดการ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม และให้ข้อมูลในส่วนที�เกี�ยวข้องได้ และในกรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที�ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการตรวจสอบให้รองประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป�นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการตรวจสอบหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้

กรรมการตรวจสอบที�มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป�นประธานในที�ประชุม 

4.4 การลงคะแนนเสียง มติที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ

ตรวจสอบที�เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่

กรรมการตรวจสอบมีส่วนได้เสียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป�นเสียงชี�ขาด 

5. อํานาจดําเนินการ 

5.1 กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.2 มีอํานาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ�ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที�เกี�ยวข้องมาชี�แจง ให้ความเห็น ร่วม

ประชุม หรือส่งเอกสารตามที�เห็นว่าเกี�ยวข้องจําเป�น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 

5.3 มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ที�เกี�ยวข้อง และเรื�องที�เกี�ยวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าที�ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4 ปรึกษาผู้เชี�ยวชาญ หรือที�ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที�ปรึกษา หรือผู้เชี�ยวชาญภายนอกใน

กรณีจําเป�นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

6. หน้าที�และความรับผิดชอบ 

6.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
6.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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6.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีความเป�นอิสระ เพื�อทําหน้าที�เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั�งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ�ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยป�ละ 1 ครั�ง 

6.5 พิจารณารายการที�เกี�ยวโยง หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป�นไปตาม
กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั�งนี�เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจําป�ของบริษัท ซึ�งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี� 

 (ก) ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป�นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

 (ข) ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (ง) ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (จ) ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตาม

กฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

รับผิดชอบที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6.7 ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี� ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการที�เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (ข) การทุจริตหรือสิ�งผดิปกติหรือมีความบกพร่องที�สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ�าฝ�นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�

กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

6.8 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.9 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื� อ

พิจารณาอนุมัติ 
 

 

 



 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี� ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2564  
เมื�อวันที� 12 มีนาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ทันที   

 

6.10ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

 

 

 

 

        ……………………………………………… 

            (นายสนิท   วรป�ญญา) 
          ประธานกรรมการบริษัท 

 


