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1. คํานิยาม

“บริษัทฯ”
“กลุ่มบริษัทฯ”
“คณะกรรมการบริษัท”
“คณะกรรมการตรวจสอบ”
“กรรมการอิสระ”
“กรรมการภายนอก”
“กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร”
“ผูบ้ ริหาร”
“ผูบ้ ริหารตามคํานิยามของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)”
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
กรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหารที่ไม่ได้มีสว่ นเกี่ยวข้องการบริหารงานประจําของบริษัทฯ
ผูท้ ่ดี าํ รงตําแหน่งตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานขึน้ ไป
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ลงมา ผูซ้ ่ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
การทํารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ของบริษั ท จดทะเบี ย น เช่ น กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ หรือ ผู้มี อ าํ นาจ
ควบคุมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมด้วย
บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ค) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง) บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการ
จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง บุตร หรือ คูส่ มรสของบุตร
(จ) นิ ติ บุ ค คลใด ๆ ที่ บุ ค คลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถื อ หุ้น หรือ มี อ ํา นาจ
ควบคุม หรือ มี ส่ ว นได้เสี ย อื่ น ใด ไม่ ว่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ มอย่ า งมี
นัยสําคัญ
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“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”

“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ”
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่”
“ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม”
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บุคคลหรือห้างหุน้ ส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(ก) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้น ส่วนสามัญ ซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็ น
หุน้ ส่วน
(ง) ห้างหุน้ ส่วนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็ นหุน้ ส่วน
จําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มี
หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด
(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก)
หรือ (ข) หรือห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทนัน้ หรือ
(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก)
หรือ (ข) หรือ ห้า งหุ้น ส่ ว นตาม (ค) หรือ (ง) หรือ บริษั ท ตาม (จ) ถื อ หุ้น
ร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทนัน้
(ช) นิ ติบุ ค คลที่ บุค คลดังกล่า วสามารถมี อ าํ นาจในการจัด การในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนของนิติบคุ คล
ผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
กิจการนัน้ และการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
ผูถ้ ือหุน้ หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่อง
จากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือได้รบั มอบอํานาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
ห้าของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
ของบริษัทฯ ได้
(ค) บุ ค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ ส ามารถควบคุม ผู้ซ่ึง รับ ผิ ด ชอบในการกํา หนด
นโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
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(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคลที่มี
ตําแหน่งซึง่ มีอาํ นาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้กิจการมีระบบกํากับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตัง้ ขึน้
เพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรในด้าน
1. ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที่ได้รบั การเผยแพร่
2. เพิ่ มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษั ทที่เพิ่ มมากขึน้ โดยคณะกรรมการบริษั ท
จะคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
2.1 การรายงานข้อมูลทางการเงิน
2.2 การเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม
2.3 การบริหารทางการเงิน
2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
2.5 การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.6 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
2.7 การเสนอแนะการแต่งตัง้ และการประเมินผลงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
3. เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายในได้ในเชิงลึกขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในด้านอื่น ๆ
4. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
5. เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการ เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถกู กําหนดไว้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดํารงไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์ในการทํางานกับคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และเพื่อให้การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจําเป็ นต้องพัฒนาและดํารงไว้ซ่ึงความชํานาญงานและความรอบรู ต้ ลอดจนความเข้าใจใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทัง้ เข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัทฯ และปั ญหาที่ก่อให้เกิดความสียหายต่อบริษัทฯ
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3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัติ
3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
3.1.3 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1.4 กําหนดให้หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
3.2 คุณสมบัติ
3.2.1

กรรมการตรวจสอบ
(1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่วม บริษั ท ย่อ ยลําดับ เดียวกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่ เป็ น กรรมการของบริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย หรือ บริษั ท ย่ อ ยลํา ดับ เดี ย วกัน เฉพาะที่ เป็ น บริษั ท
จดทะเบียน
(4) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีอย่างน้อย
1 คน ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
(5) เป็ น บุ ค คลที่ ไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริษั ท มหาชนจํา กัด กฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(6) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
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กรรมการอิสระ
สําหรับกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดื อน
ประจํา หรือ ผู้มีอ าํ นาจควบคุมของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่วม บริษั ท ย่อยลําดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษั ทฯ เว้นแต่จะได้พ ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัม พัน ธ์ท างธุ รกิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทํา รายการทางการค้า ที่ ก ระทํา เป็ น ปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรื อ รับ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ว ยการรับ หรื อ ให้กู้ยื ม คํ้า ประกั น การให้สิ น ทรัพ ย์เป็ น
หลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้
ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ย่ีสิบ
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการ
คํา นวณมูล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ว่ า ด้ว ย
หน้าที่ 6 ของ 18
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หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น การแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษั ท ฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ
อิสระ อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว ม บริษั ท ย่ อ ยลํา ดับ เดีย วกัน ผุ้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ าํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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4. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ง
4.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
4.1.2 กรณี ท่ี ตาํ แหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ื น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีจาํ นวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
ได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
4.1.3 ในการแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ ต้องเร่ง
ดําเนิ นการโดยเร็วเพื่ อให้เกิ ดความต่อเนื่ องในการดําเนิน งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ต้ อ้ ง
ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง
4.2 การพ้นจากตําแหน่ง
4.2.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
- ครบวาระ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ นกรรมการตรวจสอบหรื อ กรรมการอิ ส ระ หรื อ มี ลั ก ษณะต้อ งห้า ม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติดว้ ยเสียงข้างมากให้พน้ จากตําแหน่ง
- ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
- พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัท
- ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ
- ต้องโทษจําคุก หรือมีคาํ พิพากษาถึงที่สดุ ให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษหรือกระทําโดยประมาท
4.2.2 กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งความประสงค์นนั้ เป็ น
หนังสือต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสดุ วิสยั พร้อมระบุเหตุผล
4.2.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออก บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีนบั แต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั
หนังสือลาออก พร้อมระบุเหตุผลที่ลาออก
4.2.4 เมื่ อ มี ก ารแต่ง ตั้ง กรรมการตรวจสอบคนใหม่ แ ทนกรรมการตรวจสอบเดิ ม ที่ ได้ล าออก หรือ พ้น จาก
ตําแหน่งหรือเป็ นการแต่งตัง้ เพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการ
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5. ขอบข่ายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจดําเนินการดังต่อไปนี้
5.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1.2 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํ เป็ นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จลุลว่ งด้วยดี
5.2 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญ ชีภายนอกและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบ
จัดทํารายงานทางการเงิน ทัง้ รายไตรมาสและรายประจําปี
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน
และพิ จารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่ นใดที่ รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บ ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
รวมถึ ง พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี โดยคํา นึ ง ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความเพี ย งพอของ
ทรัพ ยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญ ชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั
มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ การเลิกจ้าง และกําหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิ จารณารายการเกี่ ยวโยงกัน หรือ รายการที่ อ าจมี ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงุ สุดต่อบริษัทฯ
(6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา
ผลการสอบทานการทุจริต และเป็ นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทําทุจริต
รวมทัง้ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และ
การตรวจสอบ
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(7) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
(8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี
(9) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1 One Report) ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความเห็นเกี่ ยวกับ กระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ฯ
ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
- จํานวนครัง้ ของการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน รวมทัง้ การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแต่ละท่าน
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(10) ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณี ท่ีพบพฤติการณ์อันควร
สงสัย ว่า กรรมการ ผู้จัด การ หรือ บุค คลซึ่งรับ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริษั ท ฯ ได้ก ระทํา
ความผิ ด ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
(11) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นก็ได้ ทัง้ นีด้ ว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
(12) ปฏิ บัติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ในรายงานที่สาํ คัญๆ ที่ตอ้ ง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
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คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การ
ปฏิ บัติตามมาตรฐานการบัญ ชี การดํารงอยู่ข องกิ จ การ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ สาํ คัญ
รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผถู้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป
(2) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ เป็ นต้น
(3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีอสิ ระ
(5) พิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ถึงปั ญหาหรือข้อจํากัดที่เกิดขึน้ ในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
(6) พิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหาหรือข้อจํากัดที่เกิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน
(7) พิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุ ม การประมวลข้อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมถึ ง การบริห ารความเสี่ ย งด้า นความมั่น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(8) สอบทานกับฝ่ ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สาํ คัญของบริษัทฯ
(9) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
(10) ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(11) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
(13) ร่วมกับ ฝ่ ายบริห าร ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานและพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และการลงโทษ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายในตามความจําเป็ น หรือ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรฯ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และกรรมการบริ ษั ท ยั ง คงรับ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ต่อบุคคลภายนอก
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6. การประชุม
6.1 จํานวนครั้งของการประชุม
6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
6.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็ น กรณี พิ เศษได้เมื่ อเห็นว่าจําเป็ น หรือได้รบั การ
ร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จาํ เป็ นต้องหารือร่วมกันเป็ นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
6.1.3 ให้เปิ ดเผยรายละเอี ย ดจํา นวนครัง้ ของการจัด ประชุม และการเข้าร่ว มประชุม ในรอบปี ท่ี ผ่ านมาของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
6.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่
เป็ นประธานในที่ประชุม
6.2.2 หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการ
ตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีวาระที่เกี่ ยวเนื่ อ งกับ งบการเงิน หรือวาระอื่ นใดที่เกี่ ยวข้อ ง
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้านบัญชี ต้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อชีแ้ จงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็ นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทํางบการเงิน
6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
6.3 วาระการประชุม
6.3.1 ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบควรกําหนดวาระการประชุม ไว้ล่ว งหน้าโดยอย่า งน้อ ยควรมี
ระเบียบวาระ ดังนี ้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(3) พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ของบริษัทฯ
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา
(5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(6) เรื่องอื่น ๆ
หน้าที่ 12 ของ 18
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นําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 การลงคะแนนเสียง
6.4.1 มติ ท่ี ป ระชุมให้ถือ เสี ยงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่ มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้
กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
6.4.2 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
6.5 การบันทึกรายงานการประชุม
6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากวันประชุม
6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายนําส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทํา
แผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็ นแนวทางในการดําเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี าํ หนดไว้

7. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หน้า ที่ อ่ื น ใดที่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี ค วามสํา คัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไป เนื่ อ งจากรายงานดังกล่าวเป็ น การแสดงความเห็ น อย่างเป็ น อิสระและ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่าง
ระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7.1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้าที่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษั ท ได้ท ราบถึงผลการประชุมอย่ าง
สมํ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษั ทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ได้แก่
(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
(2) สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาํ ระหว่างปี
(3) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
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ในกรณี ท่ี มี ก ารกระทํา หรือ เนื ้อ หาสํา คัญ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ การดํา เนิ น งานของ
บริษั ท ฯ หรือ แนวปฏิ บัติ ใ นด้า นการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จรรยาบรรณและจริย ธรรมทางธุ ร กิ จ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษั ท ภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ
พิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้ทนั เวลา
(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน หรือมีการปฏิบตั ิอนั ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น
(3) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
ให้ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการประเมิ น ผลงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
เพื่อให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขพร้อมกําหนดกรอบระยะเวลา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้ร่วมกันแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
7.3 การรายงานต่อผู้ถอื หุน้ และผู้ลงทุนทั่วไป
7.3.1

รายงานกิจกรรมที่ทาํ ระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษั ท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

7.3.2

เปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ จํานวน
ครัง้ ของการจัดประชุม รวมทัง้ จํานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่านในรอบปี ท่ผี ่านมา เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
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8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบ
8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะจะเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี และแบบแสดงข้อมูลประจําปี

9 ค่าตอบแทน
9.1 ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจําปี ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น จะเป็ น ผู้พิ จ ารณากํา หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.2 ให้เปิ ดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปี ท่ีผ่านมาของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

10 การปฐมนิเทศและการอบรม
10.1 การปฐมนิเทศ
กรรมการเข้าใหม่ทกุ ท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กําหนด
10.2 การอบรม
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการตรวจสอบให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูภ้ ายใต้แผนงานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผูซ้ ่ึงได้รบั การแต่งตัง้ และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับนีใ้ ช้บังคับ ให้ยังคงดํารงตําแหน่งและมีอาํ นาจหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้ สุด
วาระหรือได้มีการแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้ นี ้ กฎบัตรฉบับนีไ้ ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทําไปแล้ว
ก่อน กฎบัตรฉบับนีม้ ีผลใช้บงั คับ สําหรับการใดที่ดาํ เนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนีจ้ ะใช้บงั คับให้ดาํ เนินการต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนีใ้ นเรื่องใดโดยทันทีซ่งึ อาจจะมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจกําหนดให้นาํ กฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้
บังคับไปพลางก่อนก็ได้
อนึ่ ง บุ ค คลในตํา แหน่ ง ใดๆ ที่ ได้รับ การแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นวัน ที่ ก ฎบัต รฉบับ นี ้บัง คับ ซึ่งรวมถึ ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวยังคงมีอาํ นาจและหน้าที่ในตําแหน่งนัน้ ต่อไปจนกว่าจะ
สิน้ สุดวาระหรือมีการแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทน
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขที่
เอกสาร
IA11/2557

ฉบับที/่
แก้ไขครั้งที่
1.0

IA62/2557

2.0

IA74/2558

3.0

IA84/2559

4.0

OMD
2559/02

5.0

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข

27 ต.ค. 2551 จัดทําขึน้ ใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)
เพื่อให้สอดรับกับแปลงสภาพเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
22 ก.พ. 2557 เพิ่มเติมเนือ้ หา ข้อ 5.2
ข้อย่อย 16 หน้าที่ 5
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความจําเป็ น
“หรืออย่างน้อยปี ละครัง้ ”
21 ก.พ. 2558 แก้ไข ข้อ 2.3
วาระการดํารงตําแหน่งครัง้ ละ 2 ปี ปรับแก้ไขเป็ น
“ครัง้ ละ 3 ปี ”.
แก้ไข ข้อ 6.5
รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ “ภายใน
14 วัน”
ปรับแก้ไขเป็ น “ภายใน 7 วัน”
24 ก.พ. 2559 เพิ่มเติม เนือ้ หาวรรคท้ายของ
ข้อ 2.3 วาระการดํารงตําแหน่ง
ครัง้ ละ 3 ปี เพิ่ม
“หรือตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท”
เพิ่มเติม ข้อ 6.3
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม (หน้า 6)
“การประชุมคณะกรรมตรวจสอบต้องมีกรรมการ
ร่วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม ทัง้ นี”้
22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ ฉบับ เปลี่ยนเป็ น
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวสอบ และเพิ่มเติม
หัวข้อในกฎบัตรให้สอดคล้องกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เช่น การพ้นจากตําแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนและการปฐมนิเทศและ
การอบรม”

เหตุผลทีแ่ ก้ไข
-

กําหนด
วันทีย่ กเลิก
22 ก.พ. 2557

เพื่อให้การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึน้

21 ก.พ. 2558

เพื่อให้ครอบคลุม

24 ก.พ. 2559

เพื่อให้เนือ้ หาข้อ 2.3
วาระการดํารงตําแหน่งให้
สอดคล้องกับวาระของการ
เป็ นกรรมการบริษัท

22 พ.ย. 2559

เพื่อให้เกณฑ์เนือ้ หาข้อ 6.3
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้กาํ หนด
องค์ประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบให้ชดั เจนมาก
ยิ่งขึน้
เพื่อให้รูปแบบการกําหนด
กฎบัตรของคณะกรรมการ
แต่ละชุดเป็ นสอดคล้องกัน
และเป็ นทิศทางเดียวกัน

25 ธ.ค. 2560
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เลขที่
เอกสาร
OMD
2560/05

ฉบับที/่
แก้ไขครั้งที่
6.0

OMD
2562/01

7.0

OMD
2563/02

8.0

POL-BOD
64-002

9.0

POL-BOD
64-027

10.0

วันที่
25 ธ.ค. 2560

ส่วนทีแ่ ก้ไข
ทบทวน

25 ก.พ. 2562 ทบทวน

ฉบับที่
หน้า

10.0
18 / 18

เหตุผลทีแ่ ก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการของหน่วยงาน
กํากับและปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั

เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการของหน่วยงาน
กํากับและปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั
2 มี.ค. 2563 แก้ไข ข้อ 3.2.2 (1)
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออก หลักการของหน่วยงาน
เสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ เป็ น
กํากับและปฏิบตั ิงานใน
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ปั จจุบนั
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
1 มี.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง “ประธานกรรมการบริหาร (CEO)” เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป็ น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)” ทัง้ ฉบับ หลักการของหน่วยงาน
กํากับและปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั
12 พ.ย. 2564 ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการของหน่วยงาน
กํากับและปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั

กําหนด
วันทีย่ กเลิก
25 ก.พ. 2562

2 มี.ค. 2563

1 มี.ค. 2564

12 พ.ย. 2564

-

หน้าที่ 18 ของ 18

