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กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
สรปุเกณฑส์ าคญั 

คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาทเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้ มหีนา้ทีส่ าคญัในการตัดสนิใจเกีย่วกับนโยบายและ

กลยทุธท์ีส่ าคญัของกจิการ และดแูลใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจัดการไดน้ านโยบายและกลยุทธไ์ปปฏบิัตติามทีก่ าหนดไวเ้พื่อ

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึควรประกอบดว้ยผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะท าหนา้ทีด่งักลา่วอย่าง

มีประสทิธภิาพ โดยมีองคป์ระกอบทีเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมในการ

บรหิาร ในสัดสว่นทีจ่ะท าใหเ้ป็นคณะกรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญทีห่ลากหลายเหมาะสมกับธุรกจิและมกีาร

ถ่วงดลุอ านาจภายในคณะกรรมการของบรษัิทเพือ่ใหก้รรมการทกุคนแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างอสิระ และไม่ใหม้ี

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดมอี านาจเหนอืการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

เรือ่ง รายละเอยีด 

องคป์ระกอบ

ของ

คณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน 

ก.ล.ต. คอื 

1. มกีรรมการอสิระอยา่งนอ้ยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

2. มกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน 

คณุสมบตัขิอง

กรรมการอสิระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิ 1 % ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท* ทัง้นี้ ใหนั้บรวม

การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได ้

เงนิเดอืนประจ า หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายของ

กรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิารบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท* ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการ

ใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของผูท้ีม่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษัท* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท* และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม 

หรือหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท* เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท* 

และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของบรษัิท

หรือบรษัิทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกนิ 1%ของ

จ านวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนินงาน

ของบรษัิท 

* รวมถงึบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

คณุสมบตัขิอง

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. ไดรั้บแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

3. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของ

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย หรือบรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันเฉพาะทีเ่ป็น

บรษัิทจดทะเบยีน 

5. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะ

สามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 

หนา้ทีข่อง

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ้

ความเห็นชอบการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญชี

และเสนอคา่ตอบแทน รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให ้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท 

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวควร

ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

o ความเห็นเกีย่วกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ

ของบรษัิท 

o ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

o ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

o ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

o ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

o จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

o ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิัติ

หนา้ทีต่ามกฎบตัร 

o รายการอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่

และความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

การด าเนนิการ

เมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลง

กรรมการ

ตรวจสอบ หรอื

เปลีย่นแปลง

ขอบเขตหนา้ที ่

• เมือ่กรรมการตรวจสอบลาออก : บรษัิทมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีผ่าน

ระบบ SETLink พรอ้มระบเุหตผุลทีล่าออกดว้ย 

• เมื่อแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ : บริษัทมีหนา้ที่แจง้ต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ 

SETLink ดงันี ้

1. แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 

F24-1) เพือ่เผยแพร่ตอ่ผูล้งทนุ ภายใน 3 วนัท าการ  

2. หนังสอืรับรองและประวัตขิองกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) เพือ่เป็นขอ้มลู

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 7 วนัท าการ  

• กรณีเปลีย่นแปลงขอบเขตหนา้ทีง่านของคณะกรรมการตรวจสอบ : บรษัิทมหีนา้ทีแ่จง้

ตอ่ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบ F24-1 ภายใน 3 วนัท าการ 

การด าเนนิการ

เมือ่กรรมการ

ตรวจสอบนอ้ย

กวา่ทีก่ าหนด 

• บรษัิทตอ้งแตง่ตัง้ใหค้รบถว้นภายใน 3 เดอืน นับจากวนัทีม่กีรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น  

• ในระหว่างทีบ่รษัิทจดทะเบยีนไม่สามารถแต่งตัง้การตรวจสอบใหค้รบถว้นตามทีก่ าหนด 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะด าเนนิการดงันี ้

o ขึน้เครื่องหมาย NP (Notice Pending) ในวันที่ครบ 3 เดือนนับจากวันที่กรรมการ

ตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกว่า 3 คน หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาผ่อนผัน (แลว้แต่

กรณี) จนกวา่บรษัิทจดทะเบยีนจะสามารถแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบไดค้รบถว้น 

o หากขึน้ NP ครบ 3 เดือนแลว้ บริษัทยังไม่สามารถแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบได ้

ครบถว้น ตลาดหลักทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมาย SP (Suspension) หา้มการซือ้หรอืขาย

หลกัทรัพยข์องบรษัิท 

o หากขึน้เครื่องหมาย SP ไวท้ีห่ลักทรัพยจ์ดทะเบยีนของบรษัิทจดทะเบยีนต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลาเกนิกวา่ 2 ปีแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหหุ้น้สามัญของบรษัิทจด

ทะเบยีนเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน พรอ้มทัง้จะขึน้

เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ไวท้ี่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด

ทะเบยีนนัน้ โดยจะยังคงขึน้เครือ่งหมาย NP และ SP ไว ้รวมทัง้ตลาดหลักทรัพยอ์าจ

พจิารณาสัง่เพกิถอน โดยอาจอนุญาตใหซ้ือ้ขายหลักทรัพย ์7 วนัท าการกอ่นเพกิถอน

หลกัทรัพย ์โดยยังคงเครือ่งหมาย NC และ NP และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

การขยาย

ระยะเวลา 

ในการแตง่ต ัง้

กรรมการ

ตรวจสอบ 

• บรษัิทตอ้งท าเป็นหนังสอืขอผ่อนผันมายังตลาดหลักทรัพยล์่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท า

การก่อนวันครบก าหนดการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ พรอ้มระบุเหตุผลและเอกสาร

หลักฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาของตลาดหลักทรัพย์ โดยระยะเวลาผ่อนผันไม่เกนิกว่า 

6 เดอืนนับแตว่นัทีค่รบก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งแตง่ตัง้ใหค้รบถว้น   

• ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรัพยท์ีผ่่อนผันแลว้ บรษัิทจะตอ้งเปิดเผยระยะเวลาทีค่าดวา่จะแต่งตัง้

กรรมการตรวจสอบไดค้รบถว้น 

• เหตจุ าเป็นและสมควรทีต่ลาดหลกัทรัพยอ์าจพจิารณาผ่อนผันระยะเวลาใหเ้ชน่ 

o อยู่ระหวา่งขอความเห็นชอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส านักงาน ก.ล.ต. ส านักงาน ค.ป.ภ. เป็นตน้ 

o อยู่ระหว่างรอค าตอบจากบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทหรือคณะกรรมการสรรหาได ้

ตดิตอ่ทาบทามไวแ้ลว้ ซึง่ตอ้งระบชุือ่บคุคลดังกลา่วไดแ้ละระบรุะยะเวลาทีค่าดวา่จะ

แตง่ตัง้ได ้ 

o อยู่ระหว่างการปรับโครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่อาจมีผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

คณะกรรมการบรษัิททัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด จะตอ้งจัดสง่เอกสารหลักฐานทีแ่สดง

ใหเ้ห็นวา่อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสรา้งผูถ้อืหุน้รายใหญเ่พือ่ประกอบการพจิารณาผ่อน

ผัน 
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ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดทะเบยีนมกีรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น 
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ถาม-ตอบ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

กรรมการตรวจสอบทีท่ าหนา้ทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอื

ของงบการเงนิได ้ตอ้งมคีุณวุฒแิละประสบการณ์ดา้น

บญัชหีรอืไม ่

ไม่จ าเป็น แตก่รรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้

และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของ

งบการเงนิ ซึง่ตอ้งใหค้ ารับรองตนเองและตอ้งระบุใน

แบบ 56-1 One Report ใหช้ดัเจนวา่กรรมการรายใด

มคีณุสมบตัดิงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการดว้ยหรอืไม ่ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งแต่งตั ้งจากผูท้ี่เ ป็น

กรรมการของบริษัทเท่านั้น และมีความรับผิดชอบ

เชน่เดยีวกบักรรมการอืน่ ๆ ในคณะกรรมการบรษัิท 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง  

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสทิธิเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 

▪ ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่ง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

▪ ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

▪ หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 8/2560 เรือ่ง การปรับปรุงการจัดสง่รายงานและขอ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีน 

▪ หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 3/2563 เรือ่ง การปรับปรุงหลักเกณฑเ์กีย่วกบับรษัิทจดทะเบยีน 

▪ แนวทางการด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมกีรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น 

▪ หนังสอืเวยีนที ่บจ. (ว) 2 /2564 การปรับปรุงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกับการเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

และการเปิดเผยสารสนเทศ  

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้

ทีอ่อกใหม่ 
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แบบฟอรม์ 

▪ แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (เกณฑใ์หม)่ 

ประกอบดว้ย 

1) แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) 

2) หนังสอืรับรองและประวัตขิองกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) 
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