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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้มีควำมมั่นใจว่ำกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบกำร
ปฏิบัติงำนที ่ดี กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมม่ันใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และมีกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมี
คุณสมบัติตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือ
กำรเงินเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ 

(3) ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตั ้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ ่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแล้วแต่กรณี 

(2) มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยมหำชนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 
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(4) กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมกำรอิสระดังนี้ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมกำร
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที ่ปรึกษำที ่ได้
เงินเดือนประจ ำหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้      
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที ่ยื ่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร      
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู ้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทในลักษณะที ่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำต
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมกำรอิสระ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที ่ได้รับกำรแต่งตั ้งหลังจำกวันที่ยื ่นค ำขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น       
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ล ักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที ่ย ื ่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่ได้รับกำร
แต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระท่ีได้รับกำร
แต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื ่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที ่ปรึกษำ
กฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื ่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ (ส ำหรับกรรมกำรอิสระที่
ได้รับกำรแต่งตั้งหลังจำกวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) แล้วแต่กรณี 

(ช) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้น    
รำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บริหำรงำนลูกจ้ำงพนักงำนที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 
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(ญ) กรรมกำรอิสระตำมคุณสมบัติข้ำงต้นอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมโดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 
(Collective Decision) ได ้

(ฎ) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

(5) เป็นผู้ที ่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่          
ที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

(6) เป็นผู้ที่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
(7) สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

(1) สอบทำนให้บริษัทและบริษัทย่อย ให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเชื่อถือได้ 
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินโดยกำร
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที ่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน        
ทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผู ้สอบบัญชีสอบ
ทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

(2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในของบริษัท ให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผลและอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็น
และเป็นสิ่งส ำคัญ พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน
และระบบตรวจสอบภำยในที่ส ำคัญและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

(3) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

(4) มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัท รวมถึงกำรเชิญผู้บริหำร ฝ่ำยจัดกำร  หัวหน้ำงำน 
พนักงำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 
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(5) สอบทำนกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 รวมถึงประกำศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

(6) พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 

(7) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกำศของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจ
ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

(8) สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
(9) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อัตรำก ำลัง และทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำร

ปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำ
อนุมัติกำรทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงำนตรวจสอบในส่วนที่มีนัยส ำคัญ รวมถึงก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องตำม แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับ
อนุมัติ และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำยใน และประเมิน
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี 

(10) ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 

(11) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
(12) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ       

อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง 
(13) ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร

ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรที่
เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น 

(14) ให้มีอ ำนำจเสนอพิจำรณำว่ำจ้ำงที ่ปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัท           
มำให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

(15) จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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(16) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินตนเองและรำยงำน 
ผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำน        
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกปี 

(17) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(18) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดเผยไว้ใน

รำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย 
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ค) ควำมเห็นเกี ่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื ่นๆ              
ที่เกี ่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและบริษัทย่อยและ/หรือธุรกิจของบริษัทและ   
บริษัทย่อย 

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  

ตำมกฎบัตร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื ่นที ่เห็นว่ำผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และ    

ควำมรับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
(19) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่ และ         

ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท   
(20) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ     

มีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือน ำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบและสอบสวน 
(21) หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี ้ ซึ ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี

นัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยทันที เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
(ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบคบคุมภำยใน 
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(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัท 
และ/หรือธุรกิจของบริษัท 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

(22) สอบทำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 

(23) ทบทวนกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นของบริษัท 

(24) สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นประจ ำปีของบริษัท 

(25) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
5. วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยให้เป็นไปตำมวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท (กรณีกรรมกำรตรวจสอบด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทด้วย) 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้  ทัง้นี้ 
นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ นอกเหนือจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำม
วำระข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบอำจพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้ ตำมกฎหมำยที่เกี ่ยวข้อง 

โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ง) พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือถูกถอดถอน 
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(2) กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำร ในต ำแหน่งเพื ่อด ำเนินกำรต่อ ไปก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

(3) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน 90 วัน นับจำกวันที่จ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้
กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ   
ซึ่งตนแทน 

 
6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลำ 3 เดือน ตำมรอบ
ระยะเวลำกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และอำจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น 

(2) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุมเฉพำะกับผู ้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มี         
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอำจจัดเป็นกำรประชุมพิเศษเพ่ิมจำก
กำรประชุมปกติ หรือจัดกำรประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมเป็นวำระหนึ่ง
ของกำรประชุมปกติของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีวำระอ่ืน ๆ อยู่ด้วยก็ได้ 

(3) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคล  
ซึ่งได้รับมอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำร
ตรวจสอบได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท ให้สำมำรถแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำ
นั้นก็ได้ 

(4) ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้ำร่วมประชุม และก ำหนดให้กรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น 
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(5) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที ่บริหำร  ผู ้อ ำนวยกำร สมุห์บัญชี ผู ้ตรวจสอบภำยใน และผู ้สอบบัญชี        
เข้ำร่วมประชุมได้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงอำจพิจำรณำให้มีกำรประชุมแยกต่ำงหำกร่วมกับ
บุคคลอื่นเช่นว่ำนั้น หำกเห็นว่ำมีประเด็นหรือข้อควรหำรือกันเป็นกำรเฉพำะ 

 
7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ   
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที ่เป็นประธำนในที่ประชุม  ทั้งนี้ 
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง 

(2) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเอำเสียงข้ำงมำก 
(3) ในกำรออกเสียงลงคะแนน กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเป็นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 

(4) ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใน
ครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง 

   
8. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ 

(1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ก) รำยงำนมติที ่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรแต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ       

พร้อมน ำส่งแบบแจ้งรำยชื่อและขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ข) น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ 
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(2) กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ก) รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ 

ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

(ข) น ำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ       
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ พร้อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(3) รำยงำนมต ิท ี ่ประช ุมคณะกรรมกำรบร ิษ ัทถ ึงกำรเปลี ่ยนแปลงหน้ำท ี ่และขอบเขต                       
กำรด  ำเน ินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย               
ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วันนับแต่วันที ่มีมติของ
คณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 

 
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

 
 

….………………………………………….. 
(นำยณรงค์ฤทธิ์  ถำวรวิศิษฐพร) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) 


