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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง คุณสมบัตแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 

 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4  (7)  (ก)  และขอ้  72 (7)  (ก)  ของขอ้บงัคบั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียน พ.ศ.  2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป  

  
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2551 

(2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 

 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี  
 “ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน” หมายความว่า  ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทั
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั
ต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ แลว้แต่กรณี 
 “บริษทั” หมายความวา่ ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียน 
 “รายการที่เ กี ่ยวโยงกนั” หมายความว่า  รายการที่เ กี ่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว หรือการท าธุรกรรมระหว่าง
บริษทัหรือบริษทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
 ขอ้ 4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษทัตอ้งมีองคป์ระกอบ 
และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  

นิยาม 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

องค์ประกอบและ 
คุณสมบัติ 
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*ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัเปิดเผยมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายช่ือและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาด
หลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทเปิดเผย
สารสนเทศพร้อมเหตุผลของการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยท์นัที 
 (*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 
2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 *ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบตามแบบ
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการของ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 
2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 7 คณะกร รมก า ร ต ร ว จสอบม ีหน า้ ที ่ต า ม ที ่ไ ด ร้ ับ มอบหมา ย จ า ก
คณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 (1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
(2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  

และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ 
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให้บริ ษัทปฏิบั ติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

(4)  พิจารณา คัดเ ลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือ 
ท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  

การจัดส่งหนังสือ
รับรองและประวัติ
ของกรรมการ
ตรวจสอบ 

การเปิดเผยรายช่ือ
และขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
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(6)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้อง
รายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter)   
   (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
 *ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทั เปิดเผย
มติเปลี่ยนแปลงหนา้ที่และ เปิดเผยรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 (*ความในวรรคสามของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลง
วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
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 ขอ้ 8 ในการปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ มี 
ขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) กา ร ทุ จ ริ ต  ห รื อ มี ส่ิ ง ผิ ดปก ติห รื อ มีค ว ามบกพ ร่ อ ง ท่ีส า คัญ 

ในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือ
ตลาดหลกัทรัพย  ์

 
 *ขอ้ 8/1 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารตาม
ประกาศน้ี ให้บริษัทเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 8/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 9  ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ียื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือยื่นขออนุญาตเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จดัใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2552 เป็นตน้ไป และไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบและ
คุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ยกเวน้คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบท่ี
พิจารณาจากช่วงเวลาในอดีตตามขอ้ 19 (4) (ข) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ให้ใช้
บังคับกับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่ไดร้ับการแต่งตั้งในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น
ประจ าปีของบริษทัที่จดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป และไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

ให้บริษทัจดทะเบียนท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อส านกังานตั้งแต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2551 จดัใหก้รรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งในการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2553 เป็นตน้ไป และไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือ 

การรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
หรือหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

บทเฉพาะกาล 
ในส่วนองค์ 
ประกอบและ
คุณสมบัติ 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ 
จัดส่งเอกสาร 
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบตัิที่พิจารณาจากช่วงเวลา 
ในอดีตตามข้อ 19(4)(ข) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ให้ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง คุณสมบัติและขอบเขต 
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2542  
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปกบั
กรรมการตรวจสอบท่ีไดร้ับการแต่งตั้งก่อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั 
ท่ีจัด ข้ึนในปี 2552 หรือ 2554 แล้วแต่กรณีตามวรรคหน่ึงจนกว่ากรรมการดังกล่าวจะ 
พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ขอ้ 10 ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนท่ี ยื่นขอจดทะเบียน 
หุ้นสามัญหรือยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อส านักงานก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551  
มีหน้าท่ีตามประกาศน้ีนับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีของบริษทัท่ีจดัข้ึนในปี 2552 
เป็นตน้ไป  
 ให้ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง คุณสมบัติและขอบเขต 
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2542 ในส่วน 
ท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
 

 (ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี 
    (นางเกศรา มญัชุศรี) 

                                กรรมการและผูจ้ดัการ 
 

 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ :โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับปรุงขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซ่ึงเป็นข้อก าหนดท่ีให้อ  านาจในการออกประกาศฉบับน้ี และเพ่ือให้การอ้างอิง
ขอ้ก าหนดท่ีใหอ้  านาจในการออกประกาศฉบบัน้ีถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 
ในส่วนหน้าที่ 


