
บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Charter) 

เลขที่เอกสาร OMD 2562/01 

วันที่เร่ิมใช้ 25 ก.พ. 2562 

อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ฉบบัที่ 7.0 

หน้า 1 / 18 

 

หน้าท่ี 1 ของ 18 

 

 หน้า 

1. คํานิยาม 2 

2. วตัถปุระสงค์ 4 

3. องค์ประกอบ การแตง่ตัง้ และคณุสมบตั ิ 5 

4. วาระการดํารงตําแหนง่ และการพ้นจากตําแหนง่ 8 

5. ขอบขา่ยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 9 

6. การประชมุ 12 

7. การรายงาน 13 

8. การประเมนิผลการปฏิบตังิาน 15 

9. คา่ตอบแทน 15 

10. การปฐมนิเทศและการอบรม 15 

บทเฉพาะกาล 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Charter) 

เลขที่เอกสาร OMD 2562/01 

วันที่เร่ิมใช้ 25 ก.พ. 2562 

อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ฉบบัที่ 7.0 

หน้า 2 / 18 

 

หน้าท่ี 2 ของ 18 

1. คาํนิยาม 
 
  “บริษัทฯ”   บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กลุม่บริษัทฯ”   บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท”  คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการตรวจสอบ”  กรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการอิสระ” กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร และมีคณุสมบติัเป็นอิสระตามข้อกําหนดของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 

“กรรมการภายนอก” กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 

“กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร” กรรมการบริหารท่ีไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องการบริหารงานประจําของบริษัทฯ 

“ผู้บริหาร”   ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทฯ 

“ผู้บริหารตามคํานิยาม ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัตอ่จาก 

ของสํานกังานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ ดํารงตําแหน่ง 

กํากบัหลกัทรัพย์และ ระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารใน 

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)” สายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การทํารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง

กันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลท่ีบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็น

ผู้ มีอํานาจควบคมุด้วย   

“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ข)   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ค)   ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ง)   บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ            

จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร หรือ คูส่มรสของบตุร  

(จ)   นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุม 

หรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัสําคญั 
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“ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก)   คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข)   บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

(ค)   ห้างหุ้ นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุ้นสว่น 

(ง)   ห้างหุ้นสว่นจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่น

จําพวกไม่จํากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมี

หุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั  

(จ)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 

หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ

สามสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ  

(ฉ)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 

หรือ (ข) หรือห้างหุ้ นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้ น

ร่วมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

บริษัทนัน้   

(ช)   นิติบุคคลท่ีบุคคลดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็น

ผู้แทนของนิติบคุคล  

“ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั” ผู้ ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการนัน้ และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  

“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

“ผู้ มีอํานาจควบคมุ” ผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจดัการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเน่ือง

จากการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสญัญาหรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงคือบคุคลท่ีเข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้ 

(ก) บคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบ

ห้าของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

(ข) บคุคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ

ของบริษัทฯ ได้ 

(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคําสัง่

ของตนในการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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(ง) บคุคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เย่ียงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้บุคคลท่ี

ตําแหน่งซึง่มีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของบริษัทฯ    

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือช่วยแบ่งเบา

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติังาน และเพ่ือให้กิจการมีระบบกํากบัดแูลท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้

เพ่ือมุง่หวงัถงึการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการดําเนินการและการเพิ่มมลูคา่ให้องค์กรในด้าน 

1. ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินท่ีได้รับการเผยแพร่ 

2. เพิ่มความระมัดระวงัในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัท       

จะคํานงึถงึความรับผิดชอบของตนเองตอ่ 

2.1   การรายงานข้อมลูทางการเงิน  

2.2   การเลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม 

2.3   การบริหารทางการเงิน 

2.4   ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

2.5   การปฏิบติัตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.6   การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทางธุรกิจ 

2.7   การเสนอแนะการแตง่ตัง้และการประเมินผลงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

3. เอือ้โอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบ

การควบคมุภายในได้ในเชิงลกึขึน้ และเพิ่มประสทิธิภาพตอ่การบริหารงานในด้านอ่ืน ๆ 

4. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก 

5. เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถกูกําหนดไว้ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดํารงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ในการทํางานกบัคณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเพ่ือให้การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจําเป็นต้องพัฒนาและดํารงไว้ซึ่งความชํานาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจใน

หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมทัง้เข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัทฯ  
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3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ  

3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนอยา่งน้อย 3 คน 

3.1.3 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.1.4 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ

3.2.1 กรรมการตรวจสอบ 

(1)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไมดํ่ารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท   

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ   

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัท              

จดทะเบียน   

(4)   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีอย่างน้อย     

1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ             

งบการเงินได้  

(5) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

(6) สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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3.2.2 กรรมการอสิระ 

สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติั ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของ               

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม

ดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น      

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น    

รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของ    

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันท่ีได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้

ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบ

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
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หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ        

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มี

อํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั

กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว 

กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผุ้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้   
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ก็ได้    

4.1.2 กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1          

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีจํานวนครบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี ้โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่ง

ได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยูเ่ทา่นัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ต้องเร่ง

ดําเนินการโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีต้้องไม่

เกิน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง 

4.2.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

- ครบวาระ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ หรือมีลักษณะต้องห้าม               

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตําแหน่ง 

- ศาลมีคําสัง่ให้ออก  

- พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 

- ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

- ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษหรือกระทําโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการตรวจสอบท่ีประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งความประสงค์นัน้เป็น

หนงัสือตอ่ประธานกรรมการบริษัท ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือน เว้นแตมี่เหตสุดุวิสยั พร้อมระบเุหตผุล 

4.2.3 เม่ือกรรมการตรวจสอบลาออก บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัทีนบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับ

หนงัสือลาออก พร้อมระบเุหตผุลท่ีลาออก 

4.2.4 เม่ือมีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนใหม่แทนกรรมการตรวจสอบเดิมท่ีได้ลาออก หรือ พ้นจาก

ตําแหน่งหรือเป็นการแตง่ตัง้เพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัทําการ  
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจดาํเนินการดังต่อไปนี ้     

5.1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.1.2 ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองตา่ง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมลูของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้

การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบดงันี ้ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบ

จดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและรายประจําปี 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ        

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง

หวัหน้าหน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับ

มอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจ้าง และกําหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบจดัให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม

ด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงุสดุตอ่บริษัทฯ   

(6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา

ผลการสอบทานการทจุริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทําทจุริต 

รวมทัง้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง  การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน  

และการตรวจสอบ   
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(7) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

(8) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี 

(9) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึง

ความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโุดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ 

- จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น 

- รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(10) ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีพบพฤติการณ์อนัควร

สงสัยว่า กรรมการ ผู้ จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทํา

ความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี   

(11) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพ

อ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

(12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานท่ีสําคญัๆ ท่ีต้อง

เสนอตอ่สาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุ เพ่ือพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสําคัญ

รวมถึงเหตผุลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการกําหนดนโยบายบญัชี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

อนมุติัออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(2) พิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษัทฯ เป็นต้น 

(3) พิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการ

ตรวจสอบร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีอสิระ  

(5) พิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ และ

ทบทวนการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน  

(6) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถงึปัญหาหรือข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน  

(7) พิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี ว่าได้มีการวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการและการ

ควบคมุการประมวลข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการรักษาความปลอดภยั  

(8) สอบทานกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทฯ 

(9) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ 

(10) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

(13) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(14) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจําเป็น หรือ

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท   

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง  และกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อ

บคุคลภายนอก  
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6. การประชุม  

6.1 จาํนวนครัง้ของการประชุม   

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เม่ือเห็นว่าจําเป็น หรือได้รับการร้อง

ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมาของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น ไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ี

เป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2 หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการ

ตรวจสอบคดัเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกับงบการเงินหรือวาระอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูทางด้านบญัชี ต้องเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือชีแ้จงความถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ เป็นท่ีเช่ือถือได้ ในการจดัทํางบการเงิน 

6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

วาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

6.2.5 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน 

6.3 วาระการประชุม  

6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบควรกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมี

ระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) พิจารณาเหน็ชอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ 

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5)    เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 
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6.3.2 นําสง่เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นการลว่งหน้า 7 วนั

ก่อนถงึวนัประชมุ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูและอาจขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

6.4 การลงคะแนนเสียง  

6.4.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

6.4.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

6.5 การบันทกึรายงานการประชุม 

6.5.1    ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั หลงัจากวนัประชมุ 

6.5.2     ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทํา

แผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมลูและเป็นแนวทางในการดําเนินการให้

สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้   

7. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไป เน่ืองจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและ

ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจได้ว่าฝ่ายจดัการได้มีการบริหารงานอย่าง

ระมดัระวงัและคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั   

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   

7.1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงผลการประชุมอย่าง

สม่ําเสมอ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ได้แก่ 

(1) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ือง

ตา่ง ๆ ไว้อยา่งชดัเจน 

(2) สรุปรายงานกิจกรรมท่ีทําระหวา่งปี 

(3) รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 

(4) รายงานอ่ืนใดท่ีเหน็วา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
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7.1.2 ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของ     

บริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือ

พิจารณาแนวทางปอ้งกนัและแก้ไขได้ทนัเวลา  

(1) รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) ข้อสงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบ

การควบคมุภายใน หรือมีการปฏิบติัอนัขดัตอ่นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

(3) ข้อสงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ  

(4) รายงานอ่ืนใดท่ีเหน็วา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

7.1.3 ให้ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีและการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท  

7.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ  

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

เพ่ือให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพร้อมกําหนดกรอบระยะเวลา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกันแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการ

ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่งท่ีพบดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  

7.3.1 รายงานกิจกรรมท่ีทําระหว่างปี ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ  

7.3.2 เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ จํานวน

ครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่นในรอบปีท่ีผา่นมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  
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8. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะจะเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไว้ในรายงาน

ประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม 

10.1 การปฐมนิเทศ 

กรรมการเข้าใหมท่กุทา่นจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

10.2 การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมกรรมการตรวจสอบให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ภายใต้แผนงานการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง  
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บทเฉพาะกาล 

ให้บคุคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีอยู่ในวนัท่ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี ้

ใช้บงัคบั ให้ยงัคงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยสมบรูณ์จนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือ

ได้มีการแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบัตรฉบับนีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อน     

กฎบตัรฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั สําหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ีกฎบตัรนีจ้ะใช้บงัคบัให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ว

เสร็จ นอกจากนี  ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนีใ้นเร่ืองใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักล่าวมาใช้

บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันท่ีกฎบัตรฉบับนีบ้ังคับ ซึ่งรวมถึง 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บุคคลในตําแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอํานาจและหน้าท่ีในตําแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่าจะ

สิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน 
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     บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 เลขที่

เอกสาร 

ฉบบัที่/แก้ไข

ครัง้ที่ 

วันที่ ส่วนที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

IA11/2557 

 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําขึน้ใหม่ 

(ช่ือระเบียบนโยบายกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

เพ่ือให้สอดรับกบัแปลงสภาพเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 22 ก.พ. 2557 

IA62/2557 

 

 

 

 

2.0 22 ก.พ. 2557 เพ่ิมเติมเนือ้หา ข้อ 5.2  

ข้อย่อย 16 หน้าท่ี 5  

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตาม

ความจําเป็น  

“หรืออย่างน้อยปีละครัง้” 

เพ่ือให้การทบทวนกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

21 ก.พ. 2558 

IA74/2558 

 

 

 

 

3.0 21 ก.พ. 2558 แก้ไข ข้อ 2.3  

วาระการดํารงตําแหน่งครัง้ละ 2 ปี ปรับแก้ไขเป็น 

“ครัง้ละ 3 ปี”. 

แก้ไข ข้อ 6.5  

รายงานประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ “ภายใน 

14 วนั” 

ปรับแก้ไขเป็น “ภายใน 7 วนั” 

เพ่ือให้ครอบคลมุ 24 ก.พ. 2559 

IA84/2559 

 

 

 

4.0 24 ก.พ. 2559 เพ่ิมเติม เนือ้หาวรรคท้ายของ 

ข้อ 2.3 วาระการดํารงตําแหน่ง 

ครัง้ละ 3 ปี  เพ่ิม  

 “หรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท” 

เพ่ิมเติม ข้อ  6.3  

ผู้ เข้าร่วมประชมุ (หน้า 6) 

“การประชมุคณะกรรมตรวจสอบต้องมีกรรมการ

ร่วมประชมุไม่น้อย 

กวา่กึ่งหนึง่ของกรรมการ 

ตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ ทัง้นี”้ 

เพ่ือให้เนือ้หาข้อ 2.3  

วาระการดํารงตําแหน่งให้

สอดคล้องกบัวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัท 

 

เพ่ือให้เกณฑ์เนือ้หาข้อ 6.3  

ผู้ เข้าร่วมประชมุได้กําหนด

องค์ประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบให้ชดัเจนมาก

ย่ิงขึน้ 

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/02 

 

 

 

5.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั เปลี่ยนเป็น  

“กฎบตัรคณะกรรมการตรวสอบ และเพ่ิมเติม

หวัข้อในกฎบตัรให้สอดคล้องกบักฎบตัรของ

คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง  ๆ  

เช่น การพ้นจากตําแหน่ง การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและการปฐมนิเทศและ

การอบรม” 

เพ่ือให้รูปแบบการกําหนด 

กฎบตัรของคณะกรรมการ

แตล่ะชดุเป็นสอดคล้องกนั

และเป็นทิศทางเดียวกนั 

25 ธ.ค. 2560 
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 เลขที่

เอกสาร 

ฉบบัที่/แก้ไข

ครัง้ที่ 

วันที่ ส่วนที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2560/05 

 

 

 

6.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/01 

7.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

- 

 


