
 

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง คุณสมบัตแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 (7) (ก) และขอ้ 72 (7) (ก) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  

  
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2551 

(2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 

 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  
 “ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่
ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
แลว้แต่กรณี 
 “บริษทั” หมายความวา่ ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียน 
 “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายความว่า รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว หรือการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขอ้ 4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษทัตอ้งมีองคป์ระกอบ และมีคุณสมบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 

*ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัเปิดเผยมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายช่ือและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหบ้ริษทัเปิดเผยสารสนเทศพร้อม
เหตุผลของการพน้จากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัที 

นิยาม 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

องค์ประกอบและ 
คุณสมบัติ 

การเปิดเผยรายช่ือ
และขอบเขตการ
ด าเนินงาน 



 

 (*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 *ขอ้ 6 ให้บริษทัจัดส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบตามแบบท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัหรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 7 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
(2)  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

(4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  

(6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
ซ่ึงรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การจัดส่งหนังสือ
รับรองและประวัติ
ของกรรมการของ
กรรมการตรวจสอบ 

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 



 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter)   

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทัโดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 *ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริษทัเปิดเผยมติเปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีและเปิดเผยรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 (*ความในวรรคสามของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 8 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือ
การกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

 
 *ขอ้ 8/1 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารตามประกาศน้ี ให้
บริษทัเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการเปิดเผย
สารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 8/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 
กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

การรายงานต่อ
คณะกรรมการ
บริษัทหรือ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ 
จัดส่งเอกสาร 



 

ขอ้ 9  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ียื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือยื่นขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จดัใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2552 เป็นตน้ไป และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ยกเวน้คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบท่ีพิจารณาจากช่วงเวลาในอดีตตามขอ้ 19 (4) (ข) ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ใหใ้ชบ้งัคบักบักรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการจดัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2551 จดัให้กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2553 
เป็นตน้ไป และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบมี
คุณสมบติัท่ีพิจารณาจากช่วงเวลาในอดีตตามขอ้ 19 (4) (ข) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ให้ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2542 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบและ
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปกบักรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก่อนการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2552 หรือ 2554 แลว้แต่กรณีตามวรรคหน่ึงจนกว่า
กรรมการดงักล่าวจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ขอ้ 10 ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนท่ียื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือ
ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 มีหนา้ท่ีตามประกาศน้ีนบัแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2552 เป็นตน้ไป  
 
 ให้ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2542 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงจะต้องมี
หนา้ท่ีตามประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
 

 (ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี 
    (นางเกศรา มญัชุศรี) 

                                กรรมการและผูจ้ดัการ 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ :โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับปรุงขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนซ่ึงเป็นข้อก าหนดท่ีให้อ  านาจในการออกประกาศฉบับน้ี และเพื่อให้การอา้งอิงขอ้ก าหนดท่ีให้อ  านาจในการออก
ประกาศฉบบัน้ีถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 
ในส่วนองค์ 
ประกอบและ
คุณสมบัติ 

บทเฉพาะกาล 
ในส่วนหน้าที่ 


