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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
1. วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดจ้ดัตั �งขึ�นโดยมติของคณะกรรมการบรษิัท เพื�อส่งเสรมิระบบ
การกํากบัดูแลกจิการที�ด ีและเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการดําเนินการและเพิ�มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื�อสร้างความเชื�อมั �นให้และความ
น่าเชื�อถอืของรายงานทางการเงนิที�เสนอแก่ผู้ถอืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอื�น สอบทานและประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบรหิารความเสี�ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ
ที�ด ีจรยิธรรมธุรกจิและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งประสานงานกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิทั 
 

2. องคป์ระกอบ และคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท จะต้องเป็นกรรมการบรษิัทซึ�งได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการบรษิทั 
และมคีุณสมบตัติามที�กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั �งนี� กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ด้าน
การบญัชแีละการเงนิและเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งมคีุณสมบตัติามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 
28/2551 ดงันี� 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัท ทั �งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงนิเดอืนประจํา 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม หรอืบรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ทั �งนี�ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที�
ปรกึษา ของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบ
บญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทั
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ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มอีํานาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รบัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8) ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�
ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั
อื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบรษิทั 
 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านใหเ้ป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั
ของตน 

2) กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตั �งกลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกีตามที�คณะกรรมการบรษิทั
เหน็ว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

3) นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื�อครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที�กําหนด กรรมการตรวจสอบจะ
พน้ตําแหน่งเมื�อ 

(ก) ลาออก 
(ข) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
(ค) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

หลกัเกณฑ์ข้อกําหนดที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานกํากบัดูแลต่างๆ กําหนดขึ�น 

(ง) ศาลมคีําสั �งใหอ้อก 
4) เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรอืมเีหตุใดกต็าม ที�กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่

ไดจ้นครบวาระ มผีลใหจ้ํานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจํานวนที�กําหนดคอื 3 ท่าน ให้คณะกรรมการ
บรษิัท แต่งตั �งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทนัที หรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัที�
จาํนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื�อใหเ้กดิความต่อเนื�องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บุคคลที�เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ�งพน้จากตําแหน่งท่านนั �น 
 

4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ 
2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั �ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั �ง และเลกิจา้งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระ เพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั �งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 

5) พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั �งนี� เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทั 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี� 

(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎ

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

รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7) ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8) ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมวีาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 

 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามที�เหน็สมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั �ง และมอีํานาจใน
การเรยีกประชุมเพิ�มไดต้ามความจําเป็น และองคป์ระชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�ง 

2) กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั �ง ยกเว้นมีเหตุจําเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที�ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที�
ประชุมหรอืติดภารกจิที�จําเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที�มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็น
ประธานที�ประชุม 

4) การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบรหิาร หรอืผู้ตรวจสอบภายใน หรอืผู้สอบบญัช ีต้องจดัใหม้ีขึ�นอย่าง
สมํ�าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั �ง 
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5) การลงมตขิองกรรมการตรวจสอบกระทําไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทั �งนี�กรรมการตรวจสอบผูท้ี�มสี่วนได้เสยี
ใดๆ ในเรื�องที�พิจารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมติในเรื�องนั �นๆ ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

6) นําส่งหนังสอืเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน 
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื�น หรอืกําหนดวนัประชุมให้เรว็กว่านั �นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


