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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

   กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ฉบบัน้ี ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  เป็นตน้ไป โดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 

1. วัตถุประสงค์ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษทัเพื่อเป็น
องค์กรอิสระท่ีจะให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลเก่ียวกับความถูกต้องของรายงาน               
ทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอในรายงานประจ าปีของบริษทั 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
(1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบดว้ย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติั
ครบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2) ให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี           
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

(3) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมมาท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
(2) กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
(3) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

(4) สถานภาพของกรรมการตรวจสอบยติุลงเม่ือพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
 

4. การประชุม 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัให้มีการประชุมตามท่ีเห็นสมควรอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 
(2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวาระการประชุม

นั้นๆเขา้ร่วมประชุมตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือหารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้
 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 

(5) ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อขอ
ความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ ท่ีพบจากการตรวจสอบ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ ให้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(7) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรของส านักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน     
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(8) อนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขั้นตอนการรายงานทางการเงินอยา่ง
เหมาะสม 

(9) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นส าคญัท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 
(10) พิจารณาทบทวนบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

อนุมติั 
(11) ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management) การปฏิบติัตามนโยบาย 

และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
(12) ดูแลและรับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส่งถึงคณะกรรมการบริษทั 
(13) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามท่ีประกาศตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(14) ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควร
สงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบัญชีทราบ
ภายในเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

(15) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6. การรายงาน 
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 
(2) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท                     
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
   หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระ ยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึง
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

(3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ         

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

7. การรักษาคุณภาพและการประเมินผล 
(1) กรรมการตรวจสอบควรไดรั้บขอ้มูลความรู้ หรือการอบรม และเสริมสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจว่า

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้
ประธานกรรมการตรวจสอบควรรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็น
เหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์ห้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
 

8. ที่ปรึกษา 
   คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอรับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของ 

บริษทัตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ 
 
 
 
 


