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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิัท เห็นควรใหจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือกาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการ กาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหค้วาม

มั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดําเนินการของบริษัทฯมีระบบตรวจสอบ ภายในและระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ใช ้เป็นแนวทางปฎิบตัิสาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนผูบ้ริหารมีความเขา้ใจขอบเขตการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี 

การมีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีส่วนช่วยให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึน้ 

โดยเฉพาะหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้

(1) การกาํกบัดแูลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละนโยบายทางธุรกิจ 

(2) การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทางธุรกิจ 

(4) การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 

(5) การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

(6) การทาํรายการระหว่างกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. องคป์ระกอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน โดยมี ทักษะความ

ชาํนาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ

หรือมีประสบการณด์า้นบญัชี/การเงิน และมีความรูต้่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 

3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบแบ่งออกเป็นคณุสมบตัิทั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะ 

1) คุณสมบัติทั่วไป: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระดังนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
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(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัตาํแหน่ง ทั้งนี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุหรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธท์าง

ธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท

ฯเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัตาํแหน่ง 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้นรวมถึงพฤติการณอ่ื์น

ทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ

สินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าทั้งนี ้การ

คาํนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับคุคลเดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนัก

งานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนเขา้รบัตาํแหน่ง 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
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มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รบัตาํแหน่งคาํว่า “หุน้ส่วน” ตาม (จ) และ (ฉ) หมายความว่า บุคคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัชีหรือผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงาน

การสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ในกรณีท่ี

บคุคลท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตาม (ง) หรือ (ฉ) ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท

สามารถพิจารณาผ่อนผนัได ้หากคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ความสมัพนัธด์ังกล่าวไม่

กระทบกับการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ต่อไปนีไ้วใ้นแบบ 56-1รายงานประจาํปี และในหนงัสือนดัประชมุ 

1) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิ

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

2) เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

3) ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ในการผ่อนผันของคณะกรรมการบริษัทอาจกาํหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัในการทาํหนา้ท่ีของกรรมการตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมในพ.ศ. 2551 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการทาํหน้าท่ีของกรรมการด้วยความ

ซื่อสัตยส์จุริต (duty of loyalty) และระมัดระวงั (duty of care) ท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้ง

ตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ทั้งนี ้แนวทางการพิจารณาของ

คณะกรรมการบรษิัทควรคาํนึงถงึปัจจยัต่อไปนีป้ระกอบดว้ย 

(ก) เหตุผลและความจาํเป็นในการแต่งตัง้หรือต่อวาระกรรมการอิสระรายดังกล่าว (เช่น บริษัทฯ มี

ความจาํเป็นท่ีตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถเป็นพิเศษจากกรรมการรายดงักล่าว) และ 

(ข) ลกัษณะรายการท่ีเขา้ข่ายดงัต่อไปนี ้

(1) รายการท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัประโยชนเ์ป็นสาํคญั 

(2) รายการธุรกิจปกติท่ีเป็นเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป และ 

(3) ขนาดรายการท่ีไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ

กรรมการอิสระ และไม่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ หรือไม่ได้เกิดขึน้

สมํ่าเสมอ/ต่อเน่ือง 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้

ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement 

เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนและดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
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พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิัทฯ อ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการ

ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี ้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตาม

ภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีเก่ียวกับทรพัยสิ์นหรือตาํแหน่งหน้าท่ี 

และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใตส้ถานการณใ์ด ๆ ท่ีอาจ

บีบบงัคบัใหไ้มส่ามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ข้างต้นแล้ว

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ 

บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

2) คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี ้

(ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ 

บรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

(ค) มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ี

ไดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ง) กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 บรษิัทเน่ืองจากอาจมีผลให้

การปฏิบตัิหนา้ท่ีในบรษิัทใดบรษิัทหน่ึงทาํไดไ้ม่เต็มท่ี 

(จ) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จําเป็นตอ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางดา้นการบัญชีหรือ

การเงินเน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญอิสระดา้นการบัญชีหรือ

การเงินจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายต้องมีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือ การเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความ

เชื่อถือไดข้องงบการเงิน และควรไดร้บัการพฒันาความรูด้า้นการบญัชีหรือการเงินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงินซึ่งจะมีผลใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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(ฉ) กรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการอบรมและเสริมสรา้งความรูอ้ย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้

และควรไดเ้พ่ิมพูนความรูเ้ก่ียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การแต่งตั้ง 

1) โดยปกติคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกรายจะตอ้งเป็น

กรรมการบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผ่านทางโทรสารและส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

รวมทั้งจัดส่งขอ้มูลต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือปรบัปรุงฐานขอ้มูลในระบบขอ้มูล

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

2) สาํหรบักรณีท่ีมีการเสนอชื่อบุคคลใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการและคณะกรรมการ

บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการรายดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย บริษัทฯ ควรเสนอท่ี

ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาในคราวเดียวกันนั้น โดยการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ไดแ้ก่ชื่อ ประวตัิ และขอ้ความท่ีระบวุ่า บคุคลดงักล่าวจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย 

3) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้น

ครบวาระ ซึ่งมีผลใหจ้าํนวนสมาชกินอ้ยกว่าจาํนวนท่ีกาํหนด คือ 3 ราย คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันท่ี

จาํนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) ควรกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัวาระการเป็นกรรมการบรษิัท ซึ่ง

โดยทั่วไป ในการเลือกตัง้กรรมการวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ คือ 3 ปี 

2) กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิแต่ไม่ควรเป็นการต่อ

วาระโดยอตัโนมตั ิ

การพ้นจากตาํแหน่ง 

1) กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากตาํแหน่งไดด้ว้ยเหตกุารพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท หรือการครบวาระ

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตามท่ีกาํหนด หรือตาย หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอน หรือขาด

คุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ย
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บริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบควรแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้พอสมควร เช่น อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มระบุเหตุผลเพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี ตามรายละเอียดในหวัขอ้ “การแต่งตัง้”) จะไดพิ้จารณาแต่งตัง้กรรมการ

อ่ืนท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก ทัง้นี ้บรษิัทฯ ตอ้งแจง้การลาออกพรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือ

ลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ย ส่วนกรรมการตรวจสอบผูท่ี้ลาออกอาจชีแ้จงถึงสาเหตุดงักล่าวให้

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยอีกทางหน่ึงก็ได ้

3) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถกูถอดถอนก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง บรษิัทฯ ตอ้งแจง้การถกูถอดถอน

พรอ้มสาเหตุใหต้ลาดหลักทรพัยฯ์ ทราบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนนั้น มีสิทธิชีแ้จงถึงสาเหตุ

ดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ทั้งนีใ้นกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบขอลาออก หรือกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระ 

บริษัทฯ ตอ้งจัดส่งข้อมูลต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือปรบัปรุงฐานขอ้มูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารให้

ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิดว้ย 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรไดร้บัแต่งตัง้ขึน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม

จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

(ข) ในการแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ

และประสบการณใ์นการปฏิบัติงานขา้งตน้ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือช่วยเหลือ

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย เช่น อาจพิจารณาแต่งตัง้จากหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน (Chief Audit 

Executive) 

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก

และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองสาํคัญและ

จาํเป็นในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
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2) สอบทานใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน

(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุต่อบรษิัทฯ 

6) จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(ฉ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ช) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ซ) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ฌ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7) มีอาํนาจเขา้ถึงขอ้มลูไดทุ้กระดับของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงการเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหนา้

งาน พนักงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือชีแ้จงขอ้มลู รวมทัง้จัดส่งและใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภายใตก้ารปฏิบตัิงานตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจในการ

ว่าจา้งหรือนาํผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 

9) ใหม้ีอาํนาจคดัเลือกท่ีปรกึษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบรษิทัฯ มาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรกึษา

ในกรณีจาํเป็น และนาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาว่าจา้ง 

10) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มกีาํหนดใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจะมีประชมุเพ่ิมเตมิ

ไดใ้นกรณีท่ีตอ้งการ โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และ

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบัญชีและการเงิน เพ่ือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิาร หรือ พนกังานของบรษิัทฯ ทัง้บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยใหเ้ขา้รว่มประชมุ หารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้

ซกัถามได ้

2) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการคณะกรรม

ตรวจสอบโดยคาํสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวัน

ประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุม

ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี ้การเข้าร่วมประชุมรวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ และการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกาํหนดในพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ท่ี

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2563 

3) องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ย กว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้ใน

กรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจาํปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ้ประสบการณใ์นการ

สอบทานงบการเงินเขา้รว่มประชมุ 

4) กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้หก้รรมการตรวจสอบซึ่งมา

ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5) การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

6) การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาหา้มมิให ้แสดงความเห็น

และลงคะแนนเสียงในเร่ืองนัน้ ๆ 

7) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
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8) รายงานการประชุม  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธาน

กรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ ถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

9) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูอ้าํนวยการ สมหุบ์ญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาใหม้ีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอ่ืน

เช่นว่านัน้ หากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท    

ก) รายการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ กิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณา กิจกรรมต่าง ๆ ไว้

อย่างชดัเจน 

(2) รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหว่างปี 

(3) รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

(4) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 

ข) รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทันที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ ทันเวลาในเร่ือง

ดงัต่อไปนี ้

(1) รายงานการทจุรติ หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งสาํคญัในระบบ ควบคมุภายใน 

(2) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การรายงานของบรษิทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย ์   

ก) การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มนาํส่งแบบ

แจง้รายชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาด หลกัทรพัย ์
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(2) นําส่งหนังสือรับรอง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงาน มติการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติ

แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ

ข) การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการ ตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์

(2) นาํส่งหนงัสือรบัรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สาํหรบักรรมการ ตรวจสอบท่ีไดร้บัการ

แต่งตัง้ใหม่พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ค) การเปล่ียนแปลงหนา้ท่ี และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการดําเนินงานของ คณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามขอ้กาํหนดขอตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนั นับแต่ วนัท่ีมีมติ

ของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

8. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหม้ีขึน้ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจําปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจดัใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้  เพ่ือนาํมาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิผล ต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสงูสดุ 

ทัง้นี ้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อ

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 โดยมีผลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 


