
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี (Good 
Corporate Governance) และเพื#อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ# งแกไ้ขเพิ#มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที# 4)    พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกระเบียบ
ปฏิบติัคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัH งที# I/JKLM  เมื#อวนัที# JJ กุมภาพนัธ์ 
JKLM  และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัH งที# 1/2550 เมื#อ
วนัที# 22 กุมภาพนัธ์ 2550 และกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ ดงันีH  
  
1.  วตัถุประสงค์      

 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตัH ง ขึH น เพื#อทําหน้า ที# สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีโดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที#เกี#ยวขอ้ง     

 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

   คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3  คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   และกรรมการตรวจสอบ โดยทัHงหมดตอ้งเป็นกรรมการบริษทัและมีคุณสมบติัเป็น
กรรมการตรวจสอบตามที#สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
ดงันีH  

2.1 ไดรั้บแต่งตัHงจากคณะกรรมการบริษทัหรือที#ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
2.2 เป็นกรรมการอิสระ 
2.3 ไม่เป็นกรรมการที#ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั หรือ นิติบุคคลที#อาจมีความขดัแยง้ 

2.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที#
เป็นบริษทัจดทะเบียน 

2.5 มีหนา้ที#ตามที#ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทักาํหนด 
2.6 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที#จะสามารถทําหน้าที#ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ   ทัH งนีH ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ# งคนที#มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที#จะสามารถทาํหนา้ที#ในการสอบทานความน่าเชื#อถือของงบ
การเงินได ้



  
  ทัHงนีH  หากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดมี้ประกาศเปลี#ยนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบใหม่  
กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามที#ไดมี้ประกาศเปลี#ยนแปลงไปทุกประการ 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1    คณะกรรมการตรวจสอบ   มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  1 ปี   นบัจากวนัที#มีมติ
แต่งตัH ง และเมื#อครบวาระแล้ว  หากคณะกรรมการบริษทัหรือที#ประชุมผูถื้อหุ้นยงั
ไม่ไดมี้มติแต่งตัHงคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่   ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมปฏิบติัหน้าที#ต่อไป  จนกว่าคณะกรรมการบริษทั หรือที#ประชุมผูถื้อหุ้นจะได้
แต่งตัHงคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่   แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที#หมด
วาระลง ในการแต่งตัH งต้องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วนัครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซึ# งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บการแต่งตัHงใหม่อีกได ้

3.2 ในกรณีที#ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ    และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่  2  เดือน  ให้คณะกรรมการบริษทัหรือที#
ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตัHงบุคคลที#มีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ตาํแหน่งที#ว่างในการประชุมคราวถดัไป   บุคคลซึ# งเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ดงักล่าว   จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที#เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที#ตน
แทน 

3.3 กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื#อ 
(ก)    ครบกาํหนดตามวาระ 
(ข)    พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
(ค)    ลาออก 
(ง)    ถึงแก่กรรม 
(จ)    คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนใหพ้น้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 
(ฉ) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที#สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
  3.4 กรรมการตรวจสอบที#ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งใหแ้จง้ต่อบริษทั

ล่วงหนา้  1  เดือน  พร้อมเหตุผล  และบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกรรมการตรวจสอบ
ลาออกก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัที
เพื#อใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนทราบ ทัHงนีH  กรรมการตรวจสอบที#ลาออกก่อนครบวาระ



สามารถชีHแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้

  3.5  ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง บริษทัตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ  ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทนัที  เพื#อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนทราบ  ทัH งนีH
กรรมการตรวจสอบที#ถูกถอดถอนก่อนครบวาระสามารถชีHแจงถึงสาเหตุดงักล่าวให้
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้

 
4. การประชุม 

 4.1  วาระการประชุม 
มีการกาํหนดวนั  เวลา  สถานที#  และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
7  วนั พร้อมเอกสารประกอบที#เพียงพอ  และตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร      

  4.2 จาํนวนครัH งการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัH ง   และอาจเรียก
ประชุมเพิ#มเติมตามความจาํเป็น 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ# งหนึ# งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทัHงหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชี   ผูบ้ริหาร  ฝ่าย
จดัการ  หรือผูเ้กี#ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  และใหข้อ้มูลในส่วนที#เกี#ยวขอ้งได ้ 
 ในกรณีที#ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที#ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที#ได ้    ให้กรรมการตรวจสอบที#มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ# ง
เป็นประธานในที#ประชุม 

4.4 การลงคะแนนเสียง 
 มติที#ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบ
ที#เขา้ร่วมประชุม  กรรมการตรวจสอบคนหนึ# งมีเสียงหนึ# งเสียงในการลงคะแนน 
ทัHงนีH  กรรมการตรวจสอบที#มีส่วนไดเ้สียในเรื#องที#พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็น
และออกเสียงลงคะแนนในเรื#องนัHน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที#ประชุม
ออกเสียงเพิ#มขึHนอีกหนึ#งเสียงเป็นเสียงชีHขาด   



 
5.  อาํนาจดําเนินการ 

 5.1   กาํหนดให้มีการประสานความเขา้ใจให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการบริษทัและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 5.2 มีอาํนาจเชิญ  ผูบ้ริหาร   ฝ่ายจดัการ   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   หรือพนักงานของ
บริษทัที#เกี#ยวขอ้งมาชีH แจงให้ความเห็นร่วมประชุม    หรือส่งเอกสารตามที#เห็นว่า
เกี#ยวขอ้งจาํเป็น   ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

 5.3 มีอาํนาจในการตรวจสอบผูที้#เกี#ยวข้องและเรื# องที#เกี#ยวข้อง ภายในขอบเขตของ
อาํนาจและหนา้ที#ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 5.4 ขอรับคาํปรึกษาผูเ้ชี#ยวชาญหรือที#ปรึกษาของบริษทั(ถา้มี)  หรือในกรณีประสงคจ์ะ
จา้งที#ปรึกษา หรือผูเ้ชี#ยวชาญภายนอก  ตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่
กรณีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  

 5.5 มีอาํนาจในการพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน เพื#อประเมินความดีความชอบของ
ผูต้รวจสอบภายใน ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทั ตามขัHนตอนอนุมติัประจาํงวดปี โดย
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ขอ้คิดเห็น หรือเสนอแนะ และ/หรือแกไ้ขใหเ้หมาะสม เป็นธรรม 

 
6. หน้าที*และความรับผดิชอบ 

  6.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
  6.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที#เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกนั
การทุจริตคอร์รัปชั#น  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัH ง โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื#นใดที# รับผิดชอบเกี#ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

6.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั 

6.4 พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัHงบุคคลซึ# งมีความเป็นอิสระ  เพื#อทาํหนา้ที#เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัHงเขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชี   โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัH ง 



6.5 พิจารณารายการที#เกี#ยวโยงกนัหรือรายการที#อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทัHงนีH  
เพื#อใหม้ั#นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 6.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทั    ซึ# งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีH  

(ก) ความเห็นเกี#ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที#เชื#อถือไดข้องรายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี#ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเกี#ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์     ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี#ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี#ยวกบัรายการที#อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที#คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ   จาก

การปฏิบติัหนา้ที#ตามกฎบตัร(charter) 
(ซ) รายการอื#นที#เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั#วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขต

หนา้ที#และความรับผดิชอบที#ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 6.7 ในการปฏิบติัหน้าที#ของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปนีH    ซึ# งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื#อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที#คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

   (ก) รายการที#เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
   (ข) การทุจริต หรือมีสิ# งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที#สําคัญในระบบ

ควบคุมภายใน 
   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที#เกี#ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทัหากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร  ไม่ดาํเนินการ
ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที#กาํหนด  กรรมการตรวจสอบรายใด



รายหนึ#งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํดงักล่าว    ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.8 สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี#ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.9 ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติั 
6.10 ปฏิบติัการอื#นใดตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
 
  ในการปฏิบติัหนา้ที#ดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรงและคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน
ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบันีH  ได้พิจารณาทบทวนครัH งที# 1 จากที#ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัH งที# 3/2559 เมื#อวนัที# 8 สิงหาคม 2559 เรื#องอาํนาจดาํเนินการ และหนา้ที#
ความรับผิดชอบ โดยมีวตัถุประสงค์เพื#อให้สอดคล้องการปฎิบัติหน้าที#ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั#น จึงนาํเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาอนุมติั   

 ไดรั้บอนุมติัจาก ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัH งที# 3/2559 เมื#อวนัที# 11 สิงหาคม 2559    

มีผลใชบ้งัคบัตัHงแต่วนัที#  11 สิงหาคม 2559  เป็นตน้ไป 
  
 

 
 _________________________     

     (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)  
                                  ประธานกรรมการบริษทั  
     
 

- ลงนาม - 


