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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน การจัดให้มีการควบคุมภายในและวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และน่าเช่ือถือ  การจดัให้มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบงัคบั และข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม รวมถงึหน้าท่ีอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งน้อย 3 คน 

2.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน  

3. การแต่งตัง้ 

3.1 คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น

กรรมการอิสระของบริษัท 

3.2  เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือมีเหตใุดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ

วาระซึง่มีผลให้จํานวนสมาชิกมีน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ คือ 3 คน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทควรแต่งตัง้

กรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจํานวนสมาชิกมีไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านให้ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

3.4 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชมุ การจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุ

และการบนัทกึและการเก็บรักษารายงานการประชมุ 

4. การพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 การพ้นจากตําแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการดํารงตําแหน่ง

ตามท่ีกําหนด หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอน 

4.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบต้องการลาออกก่อนครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้ง

ต่อบริษัทลว่งหน้า 1 เดือน พร้อมเหตผุลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่านอ่ืนท่ีมี
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คณุสมบติัครบถ้วนแทนกรรมการท่ีลาออก และบริษัทจะแจ้งการลาออกของกรรมการท่านดงักล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4.3 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถกูถอดถอนก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง บริษัทจะแจ้งการถกูถอดถอนพร้อม

สาเหตใุห้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบทนัที ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบท่ีถกูถอดถอนอาจชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่วต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบก็ได้ 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

5.1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลา 2 ปี โดยนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

5.2 กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเหน็วา่เหมาะสม 

6. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ:  

กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัครบตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบติัของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดภายใต้คํานิยามของประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตามคํานิยามของกรรมการอิสระท่ี

ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

 (ข) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

7. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. ให้ความเหน็ชอบงบการเงินรายไตรมาสก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ 

3. สอบทานงบการเงินประจําปีเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั 

4. อนมุติัคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส และสอบทานคําอธิบายและบทวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจดัการประจําปี รวมถงึให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และวิธีการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การแตง่ตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

6.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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7.  แนะนําในการคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอน บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล/นิติบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบญัชีซึง่มีความเป็นอิสระ โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8.  พิจารณารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

9. อนมุติัรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ใหม่ ซึ่งกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และนโยบายเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัของบริษัท 

10.สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 

(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(ซ) รายการอ่ืนใดภายใต้ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

11. สอบทานมาตรการของบริษัทในการจดัการการตอ่ต้านทจุริตและการติดสนิบน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

12. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก ในกรณีท่ีมีความจําเป็น 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมอ่ืนทัง้หมดของบริษัทท่ีมีต่อบคุคลภายนอก ยงัคงเป็น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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8. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 วาระการประชมุ 

ในการประชมุแต่ละครัง้ ควรกําหนดวาระการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน และนําส่งเอกสารประกอบการ

ประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้มีเวลา

ในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ หรือร้องขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

8.2 ความถ่ีของการประชมุ 

(ก) จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

(ข) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก

กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีภายใน ผู้สอบบญัชีภายนอก หรือประธานกรรมการบริษัท ให้ร่วมพิจารณา

ประเดน็ปัญหาท่ีจําเป็นท่ีจะต้องมีการหารือร่วมกนั 

8.3  ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

(ก) กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ และองค์ประชมุจะต้องประกอบด้วย

กรรมการตรวจสอบเกินกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือบคุคลอ่ืนซึง่เป็นพนกังานของบริษัท 

 ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชีภายนอกเข้าร่วมประชมุด้วยในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดโดยเฉพาะ 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุ เม่ือเห็นว่าจําเป็นเพ่ือ

หารือในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบท่ีสําคญัตอ่การดําเนินงานของบริษัทหรือตอ่งบการเงินของบริษัท 

8.4  การลงคะแนนเสียง 

รายงานการประชุมจะต้องระบุช่ือกรรมการตรวจสอบและบุคคลอ่ืนใดท่ีเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการ

ตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าว กรรมการตรวจสอบท่านดงักล่าวไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือ

ลงคะแนนเสียงในเร่ืองนัน้ ๆ 

8.5 รายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานการปฏิบติัหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัท และรายงานตอ่หน่วยงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 


