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1. ค ำนิยำม 
“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
“กลุ่มบรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนยีริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการอิสระ” กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร และมีคณุสมบตัเิป็นอิสระตามขอ้ก าหนดของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 
“กรรมการภายนอก” กรรมการอิสระ หรือ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
“กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร” กรรมการบรหิารที่ไม่ไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งการบรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ 
“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัท 
“ผูบ้รหิารตามค านยิามของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.)” 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อ
จากประธานเจา้หน้าที่บริหาร (CEO) ลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด  ารง
ต าแหน่งระดบับริหารรายที่ส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบั
บรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอ  านาจ
ควบคมุบรษิัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือเป็น
ผูม้ีอ  านาจควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัต่อไปนี ้ 
(ก) กรรมการหรือผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ค) ผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ            

จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง บตุร หรือ คู่สมรสของบตุร  

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจ
ควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมี
นยัส าคญั 
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“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้
(ก)   คู่สมรสของบคุคลดงักล่าว 
(ข)   บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 
(ค)   ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุน้ส่วน 
(ง)   หา้งหุน้ส่วนจ ากดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน

จ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิดที่มี
หุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

(จ)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ
สามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรือ  

(ฉ)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้น
รว่มกันเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทนัน้   

(ช)   นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็น
ผูแ้ทนของนิติบคุคล  

“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั” ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผูถื้อหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท
การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผูม้ีอ  านาจควบคมุ” ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่อง
จากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดร้บัมอบอ านาจตามสญัญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบคุคลที่เขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงันี ้ 

(ก) บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละยี่สิบ
หา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 

(ข) บคุคลที่ตามพฤติการณส์ามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ
ของบรษิัทฯ ได ้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
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(ง) บคุคลที่ตามพฤติการณม์ีการด าเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรบัผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทัง้บุคคลที่
ต  าแหน่งซึ่งมีอ  านาจหนา้ที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักล่าวของบรษิัทฯ    

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภารกิจของคณะกรรมการบรษิทัในการปฏิบตัิงาน และเพื่อใหก้ิจการมีระบบก ากบัดแูลที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้
เพื่อมุ่งหวงัถึงการเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการด าเนินการและการเพิ่มมลูค่าใหอ้งคก์รในดา้น 

1. ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปรง่ใสของรายงานทางการเงินท่ีไดร้บัการเผยแพร่ 
2. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มมากขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัท        

จะค านึงถึงความรบัผิดชอบของตนเองต่อ 
2.1   การรายงานขอ้มลูทางการเงิน  
2.2   การเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม 
2.3   การบรหิารทางการเงิน 
2.4   ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
2.5   การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
2.6   การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทางธุรกิจ 
2.7   การเสนอแนะการแต่งตัง้และการประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

3. เอือ้โอกาสใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคมุภายในไดใ้นเชิงลกึขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบรหิารงานในดา้นอื่น ๆ 

4. ความแข็งแกรง่ในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 
5. เสรมิสรา้งความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที่ถกูก าหนดไว ้

ในการปฏิบตัิหนา้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งด ารงไวซ้ึ่งความสมัพนัธใ์นการท างานกบัคณะกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และเพื่อใหก้ารด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจ าเป็นตอ้งพัฒนาและด ารงไวซ้ึ่งความช านาญงานและความรอบรูต้ลอดจนความเขา้ใจใน
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ รวมทัง้เขา้ใจในธุรกิจและความเสียหายของบรษิัทฯ  
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3. องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

3.1 องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง 
3.1.1 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ  
3.1.2 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 
3.1.3 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3.1.4 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัติ 

3.2.1 กรรมกำรตรวจสอบ 

(1)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิัท   

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของ   

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่ เป็นบริษัท              

จดทะเบียน   

(4)   มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมีอย่างนอ้ย     

1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ             

งบการเงินได ้ 

(5) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(6) สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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3.2.2 กรรมกำรอิสระ 

ส าหรบักรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ               

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลักษณะตอ้งหา้ม

ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น       

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้    

รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของ    

บริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ไดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สิ นทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี ้

ที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบ

ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ

ค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วย
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หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับ

รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ         

ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ี

อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับ

กิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

ภายหลังไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ 

กรรมการอิสระ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้  
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.1 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
4.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงก็ได ้   
4.1.2 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1          

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ีจ านวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี้ โดยบุคคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ ตอ้งเร่ง
ด าเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนีต้อ้ง       
ไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง  

4.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
4.2.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

- ครบวาระ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ หรือมีลักษณะต้องห้าม               

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  
- พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
- ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 
- ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษหรือกระท าโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการตรวจสอบที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งแจง้ความประสงคน์ั้นเป็น
หนงัสือต่อประธานกรรมการบรษิัท ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 

4.2.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออก บรษิัทฯ ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทนัทีนบัแต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บั
หนงัสือลาออก พรอ้มระบเุหตผุลที่ลาออก 

4.2.4 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใหม่แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ได้ลาออก  หรือ พ้นจาก
ต าแหน่งหรือเป็นการแต่งตัง้เพิ่มเติม บรษิัทฯ ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัท าการ  
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5. ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอ ำนำจด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้     
5.1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ภายในขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
5.1.2 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ  ตลอดจนรอ้งขอขอ้มลูของบรษิัทฯ ตามที่จ าเป็นเพื่อให้

การปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี 

5.2 หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหม้ีหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบดงันี ้ 
(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รบัผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและรายประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรพัยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ ไดร้ับ
มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจา้ง และก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบจดัใหม้ีการประชุมรว่มกับผูส้อบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนส์งุสดุต่อบรษิัทฯ   

(6) สอบทานใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา
ผลการสอบทานการทุจรติ และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรบัขอ้รอ้งเรียนการกระท าทุจริต 
รวมทัง้ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้การประเมินความเส่ียง การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั และ
การตรวจสอบ   
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(7) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวนโยบายในการ
พฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(8) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ าทกุปี 
(9) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ       

ถึงความถกูตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเชื่อถือได ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโุดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 
- จ านวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งในแต่ละท่าน 
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
(10) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่พบพฤติการณ์อันควร

สงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท า
ความผิดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี   

(11) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

(12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงิน และบรหิารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนรว่มกับผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในรายงานที่ส าคญัๆ ที่ตอ้ง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ดงัต่อไปนี ้ 
(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกัการบัญชีและวิธีปฏิบตัิทางบญัชี การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายที่ส าคัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบญัชี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท
อนมุตัิออกงบการเงินก่อนเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

(2) พิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน
ของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

(3) พิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการ

ตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระ  
(5) พิจารณาร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จ ากัดที่เกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ และ

ทบทวนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายใน  
(6) พิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน  
(7) พิจารณารว่มกับผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ว่าไดม้ีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ

ควบคมุการประมวลขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนโครงการรกัษาความปลอดภยั  
(8) สอบทานกบัฝ่ายบรหิารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 
(9) ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินของบรษิัทฯ 

(10) ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

(11) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย  
(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย  
(13) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจ าเป็น หรือ

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิัท   

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ฯ                   
ต่อบคุคลภายนอก  
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6. กำรประชุม  
6.1 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม   

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่าจ าเป็น หรือไดร้บัการ      
รอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ หรือ ประธานกรรมการบรษิัท 
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระท่ีจ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ ผ่านมาของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

6.2 ผู้เข้ำร่วมประชุม  
6.2.1 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีใ้หป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่
เป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2 หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการ
ตรวจสอบคดัเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีวาระที่เก่ียวเนื่องกับงบการเงินหรือวาระอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้นบัญชี ตอ้งเขา้ร่วม
ประชมุเพื่อชีแ้จงความถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์เป็นท่ีเชื่อถือได ้ในการจดัท างบการเงิน 

6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
วาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2.5 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถ
เขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

6.3 วำระกำรประชุม  
6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมี

ระเบียบวาระ ดงันี ้
(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 
(3) พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบรษิัทฯ 
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 
(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  
(6) เรื่องอื่น ๆ 
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6.3.2 น าส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั
ก่อนถึงวนัประชมุ เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได  ้

6.4 กำรลงคะแนนเสียง  
6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

6.4.2 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

6.5 กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม 
6.5.1    ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั หลงัจากวนัประชมุ 
6.5.2     ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ไดร้บัมอบหมายน าส่งรายงานการประชุมพรอ้มจัดท า

แผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลและเป็นแนวทางในการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้  

7. กำรรำยงำน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท าใหค้ณะกรรมการบริษัทมั่นใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดม้ีการบริหารงานอย่าง
ระมดัระวงัและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั   

7.1 กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท   
7.1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงผลการประชุมอย่าง

สม ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
(1) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง

ต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 
(2) สรุปรายงานกิจกรรมที่ท  าระหว่างปี 
(3) รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 
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7.1.2 ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนื ้อหาส าคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของ     
บริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
พิจารณาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขไดท้นัเวลา  
(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) ขอ้สงสยัหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบ

การควบคมุภายใน หรือมีการปฏิบตัิอนัขดัต่อนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 
(3) ขอ้สงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ  
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 

7.1.3 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิัท  

7.2  กำรรำยงำนตอ่หน่วยงำนทำงกำร  
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และไดม้ีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร
เพื่อใหด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มก าหนดกรอบระยะเวลา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้่วมกันแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานส่ิงที่พบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

7.3 กำรรำยงำนตอ่ผู้ถือหุน้และผู้ลงทนุทั่วไป  

7.3.1 รายงานกิจกรรมที่ท  าระหว่างปี ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบรษิัทฯ  

7.3.2 เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ จ านวน
ครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  
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8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะจะเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

9 ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไวใ้นรายงาน

ประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม 
10.1 กำรปฐมนิเทศ 

กรรมการเขา้ใหม่ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

10.2 กำรอบรม 

บรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสรมิกรรมการตรวจสอบใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูภ้ายใตแ้ผนงานการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
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บทเฉพำะกำล 
ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี ้
ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยสมบูรณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือ
ไดม้ีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ทั้งนี ้กฎบัตรฉบับนีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อน     
กฎบตัรฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบั ส าหรบัการใดที่ด  าเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้  าเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้
เสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี ้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้
บงัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้บังคับ ซึ่งรวมถึง 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบุ้คคลในต าแหน่งดังกล่าวยังคงมีอ านาจและหนา้ที่ในต าแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะ
สิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
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     บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 เลขที่
เอกสำร 

ฉบับที/่
แก้ไขคร้ังที ่

วันที่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

IA11/2557 
 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าขึน้ใหม ่
(ชื่อระเบียบนโยบายกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) 
เพ่ือใหส้อดรบักบัแปลงสภาพเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- 22 ก.พ. 2557 

IA62/2557 
 
 
 
 

2.0 22 ก.พ. 2557 เพ่ิมเติมเนือ้หา ขอ้ 5.2  
ขอ้ย่อย 16 หนา้ที่ 5  
การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความจ าเป็น  
“หรืออย่างนอ้ยปีละครัง้” 

เพ่ือใหก้ารทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

21 ก.พ. 2558 

IA74/2558 
 
 
 
 

3.0 21 ก.พ. 2558 แกไ้ข ขอ้ 2.3  
วาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละ 2 ปี ปรบัแกไ้ขเป็น 
“ครัง้ละ 3 ปี”. 
แกไ้ข ขอ้ 6.5  
รายงานประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ “ภายใน 
14 วนั” 
ปรบัแกไ้ขเป็น “ภายใน 7 วนั” 

เพ่ือใหค้รอบคลมุ 24 ก.พ. 2559 

IA84/2559 
 
 
 

4.0 24 ก.พ. 2559 เพ่ิมเติม เนือ้หาวรรคทา้ยของ 
ขอ้ 2.3 วาระการด ารงต าแหน่ง 
ครัง้ละ 3 ปี  เพ่ิม  
 “หรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท” 
เพ่ิมเติม ขอ้  6.3  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ (หนา้ 6) 
“การประชมุคณะกรรมตรวจสอบตอ้งมีกรรมการ
รว่มประชมุไม่นอ้ย 
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ 
ตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ ทัง้นี”้ 

เพ่ือใหเ้นือ้หาขอ้ 2.3  
วาระการด ารงต าแหน่งให้
สอดคลอ้งกบัวาระของการ
เป็นกรรมการบริษัท 
 
เพ่ือใหเ้กณฑเ์นือ้หาขอ้ 6.3  
ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดก้ าหนด
องคป์ระชมุของกรรมการ
ตรวจสอบใหช้ดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ 

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/02 

 
 
 

5.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั เปลี่ยนเป็น  
“กฎบตัรคณะกรรมการตรวสอบ และเพิ่มเติม
หวัขอ้ในกฎบตัรใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของ
คณะกรรมการชดุย่อยต่าง  ๆ  
เช่น การพน้จากต าแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน คา่ตอบแทนและการปฐมนเิทศและ
การอบรม” 

เพ่ือใหรู้ปแบบการก าหนด 
กฎบตัรของคณะกรรมการ
แต่ละชดุเป็นสอดคลอ้งกนั
และเป็นทศิทางเดียวกนั 

25 ธ.ค. 2560 
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 เลขที่
เอกสำร 

ฉบับที/่
แก้ไขคร้ังที ่

วันที่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2560/05 

 
 
 

6.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนั 

25 ก.พ. 2562 

OMD 
2562/01 

7.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนั 

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/02 

8.0 2 มี.ค. 2563 แกไ้ข ขอ้ 3.2.2 (1) 
ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ เป็น 
ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-002 

9.0 1 มี.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง “ประธานกรรมการบริหาร (CEO)” 
เป็น “ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO)” ทัง้ฉบบั 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการของหน่วยงาน
ก ากบัและปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนั 

- 

 




