
 
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการตรวจสอบ  จดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการ ธพส. เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ก ากบัดูแลความถูกต้องและเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน  การบรหิารความเสีย่ง  และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ 
และนโยบายต่างๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ ธพส. เพื่อให้มี
การปฏบิตังิานเป็นไปอย่าง มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล มคีวามยุตธิรรม โปร่งใส และมกีารก ากบัดูแล
ทีด่ตีามหลกับรรษทัภบิาล  
 

2.  องคป์ระกอบ 
 2.1  คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ธพส. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ 2 คน  ซึง่ต้องเป็นกรรมการ
อิสระทุกคน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมปีระสบการณ์ด้านการบัญชีหรอื
การเงนิ สามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้
 2.2  ผู้บรหิารระดบัสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 

3.  คณุสมบติั 
 3.1  มคีวามเป็นอิสระ  สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายด้วย
ความเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

3.2  มคีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯเป็นอยา่งด ี
3.3  มคีวามสามารถปฏบิตัหิน้าที่  และแสดงความคดิเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตาม

ห น้ า ที ่  
ทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 3.4  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ มวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ  แสดงความคดิเหน็
อยา่งเตม็ทีใ่นการหารอืและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 3.5  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอื ไวว้างใจ และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
 3.6  เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 3.7  ไมเ่ป็นขา้ราชการประจ าทีด่ ารงต าแหน่งในกระทรวงเจา้สงักดัของรฐัวสิาหกจิ 
 3.8  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรอืระเบยีบปฏบิตัิ  หรอืมี
อ านาจในการตดัสนิใจดา้นการบรหิาร รวมทัง้ไม่เป็นพนักงาน  ลูกจา้ง  หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ ับเงนิเดอืน
หรอืค่าตอบแทนประจ าจากบรษิัทฯ  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรอืบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ทัง้นี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบ หรอืภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบ 



 

 
 

3.9  ไม่เป็นผู้มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ  ทัง้นี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบ  หรอืภายในระยะเวลา  1  ปีก่อนวนัที่ได้รบั
แต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการตรวจสอบ 
 3.10 ไม่เป็นบุพการ ี ผู้สบืสนัดาน  หรอืคู่สมรสของกรรมการบรษิัทฯ  ผู้บรหิารสูงสุดฝ่าย
จดัการ    ผูบ้รหิารระดบัสงูสุดสายงานตรวจสอบภายในหรอืผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ  
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4.  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 4.1  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการบรษิัท  มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั  กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมไ่ดอ้กี  แต่ไมค่วรไดร้บัการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ 
 4.2  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม 4.1 แล้ว ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ตรวจสอบ พน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 
(2) ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ถูกถอดถอนโดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 
(6) ตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด หรอืค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก 

เวน้แต่ในความผดิทีก่ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
  (7)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (8)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 

4.3  กรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ ควรแจง้ต่อคณะกรรมการ ธพส. ล่วงหน้า 1 เดอืน พรอ้มเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการ ธพส. 
ไดพ้จิารณาแต่งตัง้ บุคคลอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนกรรมการตรวจสอบทีล่าออก 
 4.4  เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืมเีหตุใดทีไ่ม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได้จนครบก าหนดวาระ มผีลให้จ านวนกรรมการน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้คณะกรรมการ  ธพส. 
แต่งตัง้กรรมการ- ตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับตัง้แต่วนัที่จ านวน
กรรมการไมค่รบถว้น  เพื่อ ใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.5  กรณีมกีรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการ ธพส. แต่งตัง้
บุคคล ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน
ครบตามที่คณะ กรรมการ ธพส. ก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่อง ผูท้ีต่นแทน 
 
5.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 



 

 
 

 5.1  สอบทานรายงานทางการเงนิของ ธพส. เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนินัน้ได้จดัท า
อยา่งครบถว้นถูกต้อง  เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
ครบถว้นเชื่อถอืได ้
 5.2  สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก ากบัดแูลทีด่ ีและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง   
 5.3  สอบทานการด าเนินงานของ ธพส. ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตั ิ 
มต-ิคณะรฐัมนตร ีประกาศ หรอืค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ ธพส.  
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 5.4  สอบทานให้มรีะบบการตรวจสอบภายในที่ด ีและความเป็นอสิระของสายงานตรวจสอบ
ภายใน ก ากบัดูแลการพฒันาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอของ
จ านวนและทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม 
 5.5  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรสายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ าปี 
งบประมาณ  แผนบรหิารและพฒันาทรพัยากร และคู่มอืการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบภายใน 
 5.6  ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอื
ตรวจสอบ รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงพจิารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชต่ีอ
คณะกรรมการ ธพส. 
 5.7  พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง และประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบั
สงูสุดของสายงานตรวจสอบภายใน   
 5.8  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมี
โอกาสเกดิการทุจรติทีอ่าจมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 
 5.9  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัช ีในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
 5.10 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด หรอืคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย  ซึ่งอยู่
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6.  การประชุมและวาระการประชุม 
 6.1  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกนัอยา่งน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ ในกรณีจ าเป็นอาจ
เชญิ ผูบ้รหิารสูงสุด ฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลอื่นเขา้รว่มประชุม ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีาร
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ี โดยไม่มผีูบ้รหิารสูงสุด  ฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลอื่นเขา้รว่มดว้ยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ 
 6.2  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3  ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม  หากประธานกรรมการตรวจสอบไม่
มาประชุมใหก้รรมการตรวจสอบทีม่าประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 



 

 
 

 6.3  วาระการประชุมควรก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ล่วงหน้า และจดัให้มกีารส่งเอกสาร
ประกอบ การประชุมไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วนั  
และใหเ้ลขานุการ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 6.4  การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชุม ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด ทัง้นี้  เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  และกรรมการตรวจสอบผู้ทีม่สี่วนได้เสยีใด ๆ ในเรื่องที่พจิารณาจะต้องไม่
เขา้รว่มประชุม รวมทัง้หา้มมใิหแ้สดงความเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 
 

7.  ค่าตอบแทน 
 ให้กรรมการตรวจสอบได้ร ับค่ าต อบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ ง 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ธพส. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม
กรรมการ ธพส.  โดยใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 25 ของ
ค่าตอบแทนดงักล่าว และให้เลขานุการได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดอืนเท่ากบักึ่ง
หนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
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8.  การรายงาน 
 8.1  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบภายในทีพ่บว่ามกีารปฏบิตัทิี่
ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ และค าสัง่ที่เกี่ยวข้องกบั
การด าเนินงาน ของ ธพส. ให้แจ้งต่อผู้บรหิารสูงสุด เพื่อพิจารณาสัง่ให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด าเนินการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรฐัมนตร ีประกาศ และค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ ธพส. 

8.2  เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบภายในทีม่ขีอ้สงสยัว่ามรีายการ 
หรอื การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของ ธพส. อย่างร้ายแรง  การ
ขดัแย้งทางผล ประโยชน์ การทุจรติ หรอืมรีายการผิดปกติหรอืความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน ใหร้ายงาน ต่อคณะกรรมการ ธพส. ทนัท ีเพื่อด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขโดยไมช่กัชา้ 

8.3 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะ กรรมการ ธพส.อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ ภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส 
ยกเวน้รายงาน ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่สี ่ให้จดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินประจ าปี พรอ้มทัง้
ส่งรายงานดงักล่าวใหก้ระทรวงการคลงัเพื่อทราบภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชกีารเงนิของ ธพส.  

8.4  เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปีของ ธพส. 
 

9.  ท่ีปรึกษา 



 

 
 

9.1  ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม
จ าเป็นต้อง อาศยัความรูค้วามสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อพจิารณาให้มกีารด าเนินการว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ธพส. ได ้ทัง้นี้ การด าเนินการ ว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของ ธพส. 

9.2  ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืทีป่รกึษาทีแ่ต่งตัง้มาจากคนภายนอกต้องไม่เป็นผู้ทีม่คีวามขัดแยง้
ทางผล- ประโยชน์กับ ธพส. และไม่เป็นบุพการ ีผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการ ธพส.  
ผู้บรหิารสูงสุด  ฝ่ายจดัการ  ผู้บรหิารระดบัสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั 

 
ให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้

กฎบตัร คณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีแทนเป็นต้นไป 
                                                                 
                                                 ประกาศ ณ วนัที ่          กนัยายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                                              (นายจกัรกฤศฏิ ์    พาราพนัธกุล) 
                                                                        ประธานกรรมการ 
                                                            บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
 

กฎบตัรฉบบัน้ีได้รบัอนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี  3/2559 เมื่อวันท่ี 18 
สิงหาคม  2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


