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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดท ารายงานทาง  
การเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถือ 
 

2. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน  
ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการท าหนา้ที่สอบทานงบการเงินได ้
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดั
หมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 
 

3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
(1) เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
(2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 
(3) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
(4) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 1 คน มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ  
งบการเงินได ้
 

4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ทั้งนี ้กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้ีก 
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระ ซึ่งส่งผลใหม้ี
จ านวนคณะกรรมการต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรจะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่
ใหค้รบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
(1) สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ รวมทั้งประกาศและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษิัท 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นใดที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
(7) สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 
(8) สอบทานกรอบการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(9) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  
สภาพแวดลอ้มของบรษิัทฯ วฒันธรรมขององคก์ร  

(10) ทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
(11) ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบั

สภาวการณ ์
(12) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่ เ ก่ียวข้องภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจใน  

การว่าจา้งหรือน าผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน 
(13) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ  

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(14) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(15) จดัท ารายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
(16) รบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอันเป็นการทุจริตและคอรร์ัปชั่น ที่คนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตามที่ไดร้ับแจง้ และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา 
ดงักล่าว 

(17) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6. การประชุม 
(1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ครัง้ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการจดัท า

รายงานทางการเงิน ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษไดห้าก
มีการรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทใหพ้ิจารณา
ประเด็นปัญหาที่จ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชมุเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชมุพิเศษเพิ่มจากการประชมุปกต ิหรือจดัการประชมุกบัผูส้อบบญัชี
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โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มเป็นวาระหนึ่งของการประชมุปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่น ๆ อยู่ดว้ย
ก็ได ้

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งไดร้บัมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชมุ พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการตรวจสอบทกุท่านล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
 

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท า
หนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งมีส่วนไดเ้สียงในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน  
คราวถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 


