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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการ
ตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบติัหน้าท่ี
กาํกบัดูแลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัเกิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
องค์ประกอบ 
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 3 ราย โดยทุกราย
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ราย จะเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้  
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือก
กรรมการตรวจสอบ 1 รายใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นาํส่งเอกสารประกอบการประชุม 
และบนัทึกรายงานการประชุม 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และ 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

4. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระในการดํารงตําแหน่ง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัซ่ึงอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่
จาํเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบ
ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับ
มอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอรับการแต่งตั้ง
จากท่ีประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาอนุมติั
รายการดงักล่าวเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัต่อไป โดย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเส่ียงตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

7. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั โดยใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของ
 ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
 ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรน้ี 
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
 ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในการปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญให้ฝ่าย
บริหาร ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่า
เก่ียวขอ้งและจาํเป็น 
 
 ในการปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อ
บุคคลภายนอก  
 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดต้ามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร 
 
 


