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หนา้ 1 ของ 6 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึน้เพ่ือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกาํกับดูแลและตรวจสอบ การ

บริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการจัดทาํรายงานทางการเงิน เพ่ือใหก้าร

ปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถือ 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน 

ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือ 

ของงบการเงินได ้

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้ 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม 

การจดัเตรียมวาระการประชมุ การนาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทึกรายงานการประชมุ  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกาํกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประกาศกาํหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีอาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ 

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

(4) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ 

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะ

สามารถทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ 
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4. การแต่งตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระ

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพน้

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอี้ก อย่างไรก็ตามกรรมการตรวจสอบจะ

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัทจะเห็นวา่บคุคลนัน้สมควรดาํรงตาํแหน่ง เป็นกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิัทต่อไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึ่งจะส่งผล 

ใหบ้รษิัทมีจาํนวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากว่า 3 คน ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติแต่งตัง้กรรมการ 

ตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจาํนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีมีจาํนวนกรรมการตรวจสอบไม่ 

ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบในกรณีขา้งตน้จะอยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้

(1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

(2) ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(3) ตาย 

(4) ลาออก 

(5) ถกูถอดถอน 

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท ทราบ 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือนพรอ้มเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดพิ้จารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมี 

คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก ทั้งนี ้บริษัทต้องแจ้งการลาออกพรอ้มส่งสาํเนาหนังสือลาออกของกรรมการ 

ตรวจสอบใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ย 
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5. อาํนาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง และ 

ครบถว้น 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

(4) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งมีผลใชบ้งัคบักับบรษิัทและ/

หรือธุรกิจของบรษิัท 

(5) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และ/หรือ เสนอถอดถอน บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัท พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่าง นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ

ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็น ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

(7) จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน 

ประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในของบรษิัท  

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้บังคับและ 

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบั กับ

บรษิัทและ/หรือธุรกิจของบรษิัท  

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
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(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้ของบรษิัทและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ หนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

(8) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(9) ตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจในการว่าจา้งหรือนาํ 

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

(10) ว่าจา้งท่ีปรกึษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นหรือคาํแนะนาํตามความจาํเป็น 

(11) หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะ 

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพ่ือดาํเนินการ ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับและประกาศของ ตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้ังคับกับบริษัท และ/ หรือ

ธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ 

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามข้างตน้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(12) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงั และทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงาน 

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน

ปรบัเปล่ียนแผนงาน ตรวจสอบในส่วนท่ีมีนัยสาํคัญ รวมถึงกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในใหส้อดคลอ้งตามแผนการตรวจสอบ ประจาํปีท่ีไดร้บัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
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ปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคณุภาพการ ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทกุปี 

รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัหวัหนา้ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือประเด็น ท่ีมีความสาํคญั อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจดัการอยู่ดว้ย 

(13) สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

(14) สอบทาน และใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(15) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของ 

กิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ  

(16) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง 

กบัสภาวการณ ์

(17) รายงานผลการดาํเนินงานตอ่คณะกรรมการบรษิัททกุรอบระยะเวลา 6 เดือน 

(18) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. การประชุม 

(1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ครัง้ ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลา การ

จดัทาํรายงานทางการเงิน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นพิเศษได ้หากมีการรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธาน

กรรมการบรษิัทใหพิ้จารณาประเด็น ปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งหารือรว่มกนั 

(2) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชุมเฉพาะกับผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม 

ประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพ่ิมจากการประชุมปกติ หรือจัดการ

ประชุมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมเป็นวาระหน่ึงของการประชุมปกติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งมีวาระอ่ืน ๆ อยู่ดว้ยก็ได ้

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งไดร้ับ 

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการตรวจสอบ

ทุกท่านล่วงหนา้ไม่ นอ้ยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การนัด

ประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
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7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ 

จาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่

อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบ

คนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็น ประธานในท่ีประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชมุ มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

8. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ไดผ่้านการพิจารณาและทบทวน โดยท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2564 

เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 และไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
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