
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ก ากบัดูแลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ และหลกัจรรยาบรรณต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้บริษทัและกลุ่มธุรกิจของบริษทั เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงของบริษทั

และกลุ่มธุรกิจของบริษทั รวมทั้งรับผิดชอบในการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอในรายงานประจ าปี

ของบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

 

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบตั ิ

• คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระและไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทั จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ย 2 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน ซ่ึง

สามารถสอบทานความเช่ือถือของงบการเงินและมีการพฒันาความรู้ด้านการบญัชีหรือการเงินอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ประเมินผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการรายนั้น ๆ ดว้ย 

• เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกบั นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

• เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

• เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั



 

ยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

• เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูท่ี้มีอ านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัสงักดั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

• เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาท ต่อปี จากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูท่ี้มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

• เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ยกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

• ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัยอ่ยเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

• คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยด์ว้ย 

 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

• กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปีของบริษทัหรือส้ินสุดโดยการลาออกหรือโดยการถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทัหรือโดยการพน้

สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

• กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก โดยไม่เป็นการต่อ

วาระโดยอตัโนมติั 



 

• ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่จะมีการแต่งตั้ง

กรรมการมาแทนต าแหน่ง เวน้แต่ กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ แต่ไม่ไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้

มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก 

• กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได ้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

4. สิทธิการออกเสียง 

ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบหน่ึงคน มีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด มีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองนั้น 

 

5. การประชุม 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมประจ าอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละส่ีคร้ัง 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะครบเป็นองคป์ระชุม 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการ บุคลากรของบริษทัและในกลุ่มบริษทั ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูส้อบบัญชี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอขอ้มูลตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะตอ้งจดัท าข้ึนและน าเสนอก่อนการประชุมและให้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

6. อ านาจ 

• มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจดัการหรือพนกังานมาร่วมประชุมช้ีแจงให้ความเห็นหรือจดัส่งเอกสารท่ีร้องขอตามความ

จ าเป็น 

• พิจารณาคดัเลือก แต่งตั้งหรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อ

ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ และประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทุกปี 

• รับทราบการปฏิบติังานอ่ืนท่ีมิใช่งานสอบบญัชีพร้อมค่าตอบแทนจากงานดงักล่าว เพ่ือพิจารณามิให้ผูส้อบบญัชีขาด

ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

• ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 



 

• พิจารณาตดัสินใจในกรณีท่ีฝ่ายจัดการและผูส้อบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน หรือมี

ขอ้จ ากดัในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

• สอบทานขั้นตอนการปฏิบติังานและการก ากบัดูแล รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และฝ่ายจดัการของบริษทั และหารือกบัฝ่ายจดัการ เก่ียวกบั

นโยบายการประเมินและการจดัการความเส่ียง 

• จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู ้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค  าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขในรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น หรือรายการท่ีมีความบกพร่องจากการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการท่ีมีการไม่ปฏิบัติตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีสาระส าคญัต่อฐานะการเงิน 

 

7. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

• สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

• สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงาน (หรือบริษทั) ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 

เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน (หรือบริษทั) ตรวจสอบภายใน 

• มีกระบวนการรับแจง้เบาะแสจากพนกังานเก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืนๆ ดว้ย 

• สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

o ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

o ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

o ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

o ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

o ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

o จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 



 

o ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

o รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ เน้ือหาในกฎบตัรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอโดยกฎบตัรท่ีไดรั้บการปรับปรุง

แกไ้ขอยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

 

กฎบัตรน้ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  2/2565                       

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

  

             พลเอก 

                       (เลิศรัตน์ รัตนวานิช) 

                    ประธานกรรมการบริษทั 

          บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

 


