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1. คาํนิยาม 

“บรษัิทฯ” บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“กลุ่มบรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบรษัิท” คณะกรรมการบรษัิท ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“กรรมการอิสระ” กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร และมีคณุสมบติัเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 

“กรรมการภายนอก” กรรมการอิสระ หรอื กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

“กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร” กรรมการบรหิารที่ไม่ไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งการบรหิารงานประจาํของบรษัิทฯ 

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิท 

“ผูบ้รหิารตามคาํนิยามของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.)” 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อ

จากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) ลงมา ผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรง

ตาํแหน่งระดบับริหารรายที่ส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

บรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า 

“รายการที่เก่ียวโยงกนั” การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอาํนาจ

ควบคมุบรษัิทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืเป็น

ผูมี้อาํนาจควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค) ผูมี้อาํนาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง) บุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ            

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

มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง บตุร หรอื คูส่มรสของบตุร  

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจ

ควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมี

นยัสาํคญั 
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หนา้ที่ 3 ของ 18 

“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรอืหา้งหุน้สว่นที่มีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(ก)   คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข)   บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

(ค)   ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุน้สว่น 

(ง)   หา้งหุน้ส่วนจาํกดัที่บคุคลดงักล่าวหรอืบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน

จาํพวกไม่จาํกัดความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกัดความรบัผิดที่มี

หุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจาํกดั  

(จ)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 

หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ

สามสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ หรอื  

(ฉ)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 

หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้น

รว่มกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสิบของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

บรษัิทนัน้   

(ช)   นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอาํนาจในการจัดการในฐานะเป็น

ผูแ้ทนของนิติบคุคล  

“ผูถื้อหุน้ที่มีนยั” ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผูถื้อหุน้ในบรษัิทเกินกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท

การถือหุน้ดงักลา่วใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผูมี้อาํนาจควบคมุ” ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ 

หรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเน่ือง

จากการเป็นผูถื้อหุน้ หรอืไดร้บัมอบอาํนาจตามสญัญาหรอืการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงคือบคุคลที่เขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึ่งดงันี ้ 

(ก) บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละย่ีสิบ

หา้ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

(ข) บคุคลที่ตามพฤติการณส์ามารถควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ

ของบรษัิทฯ ได ้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย การจัดการหรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหป้ฏิบัติตามคาํสั่ง

ของตนในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรอืการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  
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(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณมี์การดาํเนินงานในบรษัิทฯ หรือมีความรบัผิดชอบ

ในการดาํเนินงานของบรษัิทฯ เย่ียงกรรมการหรือผูบ้รหิาร รวมทัง้บคุคลที่มี

ตาํแหน่งซึง่มีอาํนาจหนา้ที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของบรษัิทฯ    

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ไดร้บัการแต่งตัง้เพื่อช่วยแบ่งเบา

ภารกิจของคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบติังาน และเพื่อใหกิ้จการมีระบบกาํกบัดแูลที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้

เพื่อมุ่งหวงัถึงการเสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการดาํเนินการและการเพิ่มมลูคา่ใหอ้งคก์รในดา้น 

1. ความเช่ือมั่นและความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปรง่ใสของรายงานทางการเงินที่ไดร้บัการเผยแพร ่

2. เพิ่มความระมัดระวงัในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มมากขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัท       

จะคาํนงึถึงความรบัผิดชอบของตนเองตอ่ 

2.1   การรายงานขอ้มลูทางการเงิน  

2.2   การเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสม 

2.3   การบรหิารทางการเงิน 

2.4   ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

2.5   การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2.6   การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทางธุรกิจ 

2.7   การเสนอแนะการแตง่ตัง้และการประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

3. เปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบ

การควบคมุภายในไดใ้นเชิงลกึขึน้ และเพิ่มประสิทธิภาพตอ่การบรหิารงานในดา้นอื่น ๆ 

4. ความแข็งแกรง่ในบทบาทและอาํนาจของกรรมการจากภายนอก 

5. เสรมิสรา้งความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบที่ถกูกาํหนดไว ้

ในการปฏิบติัหนา้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งดาํรงไวซ้ึ่งความสมัพนัธใ์นการทาํงานกบัคณะกรรมการบรษัิท 

ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูต้รวจสอบภายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และเพื่อใหก้ารดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจาํเป็นตอ้งพัฒนาและดาํรงไวซ้ึ่งความชาํนาญงานและความรอบรูต้ลอดจนความเขา้ใจใน

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ รวมทัง้เขา้ใจในธุรกิจและความเสียหายของบรษัิทฯ และปัญหาที่ก่อใหเ้กิดความสียหายตอ่บรษัิทฯ  
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3. องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ 

3.1.1 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ  

3.1.2 กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน 

3.1.3 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.1.4 กาํหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ

3.2.1 กรรมการตรวจสอบ 

(1)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบรษัิท   

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ   

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัท              

จดทะเบียน   

(4)   มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการทาํหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยตอ้งมีอย่างนอ้ย     

1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ             

งบการเงินได ้ 

(5) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(6) สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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3.2.2 กรรมการอิสระ 

สาํหรบักรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บรษัิทฯ ไดก้าํหนดคณุสมบติั ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ               

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือน

ประจาํ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับ

เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็น       

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอื โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้    

รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ หรอื บรษัิทย่อย 

(4) ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของ    

บริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ไดร้บัการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที่กระทาํเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นทาํนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี้

ที่ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบ

ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ

คาํนวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วย
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หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ        

ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูมี้

อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 

พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึ่งของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับ

กิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้  (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการ

อิสระ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้  
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้จากตาํแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้   

4.1.2 กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในขอ้ 4.1.1          

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมี้จาํนวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบุคคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่ง

ไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตามจาํนวนที่กาํหนดไว ้ตอ้งเร่ง

ดาํเนินการโดยเร็วเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนีต้อ้ง       

ไม่เกิน 3 เดือน นบัแตว่นัที่กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่ง  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง 

4.2.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

- ครบวาระ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ หรือมีลักษณะต้องห้าม               

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายและ/หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษัิทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

- ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก  

- พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท 

- ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

- ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษหรอืกระทาํโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการตรวจสอบที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งแจง้ความประสงคน์ัน้เป็น

หนงัสือตอ่ประธานกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน เวน้แตมี่เหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล 

4.2.3 เม่ือกรรมการตรวจสอบลาออก บรษัิทฯ ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทนัทีนบัแต่วนัที่บรษัิทฯ ไดร้บั

หนงัสือลาออก พรอ้มระบเุหตผุลที่ลาออก 

4.2.4 เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนใหม่แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ได้ลาออก หรือ พ้นจาก

ตาํแหน่งหรอืเป็นการแตง่ตัง้เพิ่มเติม บรษัิทฯ ตอ้งแจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัทาํการ  
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจดาํเนินการดังตอ่ไปนี ้     

5.1.1 ปฏิบติัหนา้ที่ภายในขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.1.2 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาํเป็นในเรื่องตา่ง ๆ ตลอดจนรอ้งขอขอ้มลูของบรษัิทฯ ตามที่จาํเป็นเพื่อให้

การปฏิบติังานภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสาํเรจ็ลลุว่งดว้ยดี 

5.2 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหมี้หนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบดงันี ้ 

(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รบัผิดชอบ

จดัทาํรายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและรายประจาํปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ        

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรววจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  

รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ

ทรพัยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้บั

มอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจา้ง และกาํหนดใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมรว่มกับผูส้อบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม

ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชนส์งุสดุตอ่บรษัิทฯ   

(6) สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา

ผลการสอบทานการทจุริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรบัขอ้รอ้งเรียนการกระทาํทจุริต 

รวมทัง้สง่เสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้การประเมินความเส่ียง การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั และ

การตรวจสอบ   
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(7) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

(8) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทกุปี 

(9) จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ       

ถึงความถกูตอ้งครบถว้นเป็นที่เช่ือถือได ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโุดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ 

- จาํนวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะท่าน รวมทัง้การรบัคา่ตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งในแตล่ะท่าน 

- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(10) ดาํเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่พบพฤติการณ์อันควร

สงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทาํ

ความผิดตามที่ ก ําหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  5)              

พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี   

(11) ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพ

อื่นใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

(12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงิน และบรหิารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในรายงานที่สาํคญัๆ ที่ตอ้ง

เสนอตอ่สาธารณชนตามที่กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชมุ เพื่อพิจารณาในเรื่องตา่งๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดาํรงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายที่สาํคัญ

รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกับการกาํหนดนโยบายบญัชี เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท

อนมุติัออกงบการเงินก่อนเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

(2) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน

ของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

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

(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผลการ

ตรวจสอบรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอสิระ  

(5) พิจารณารว่มกับผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จาํกัดที่เกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ และ

ทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  

(6) พิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรอืขอ้จาํกดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน  

(7) พิจารณารว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ว่าไดมี้การวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ

ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบริหารความเส่ียงด้านความมั่นคง

ปลอดภยัทางไซเบอร ์และความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(8) สอบทานกบัฝ่ายบรหิารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบรหิารความเส่ียงที่สาํคญัของบรษัิทฯ 

(9) ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินของบรษัิทฯ 

(10) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายและ/หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

(11) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย  

(13) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(14) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจาํเป็น หรือ

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท   

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณ ะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ                   

ตอ่บคุคลภายนอก  
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6. การประชุม  

6.1 จาํนวนครั้งของการประชุม   

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นว่าจาํเป็น หรือไดร้บัการ      

รอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ หรอื ประธานกรรมการบรษัิท 

เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นีใ้หป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที่

เป็นประธานในที่ประชมุ  

6.2.2 หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการ

ตรวจสอบคดัเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีวาระที่เก่ียวเน่ืองกับงบการเงินหรือวาระอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้นบญัชี ตอ้งเขา้รว่ม

ประชมุเพื่อชีแ้จงความถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์เป็นที่เช่ือถือได ้ในการจดัทาํงบการเงิน 

6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ

วาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

6.2.5 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุาํเป็นไม่สามารถ

เขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

6.3 วาระการประชุม  

6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบควรกาํหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมี

ระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบรษัิทฯ 

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ 
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6.3.2 นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการล่วงหนา้ 7 วนั

ก่อนถึงวนัประชมุ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

6.4 การลงคะแนนเสียง  

6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

6.4.2 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

6.5 การบันทกึรายงานการประชุม 

6.5.1    ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมส่งใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั หลงัจากวนัประชมุ 

6.5.2     ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงานการประชุมพรอ้มจัดทาํ

แผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มูลและเป็นแนวทางในการดาํเนินการให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้  

7. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

หน้าที่อื่นใดที่ ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสาํคัญต่อ

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เน่ืองจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและ

ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาํใหค้ณะกรรมการบริษัทมั่นใจไดว้่าฝ่ายจดัการไดมี้การบริหารงานอย่าง

ระมดัระวงัและคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั   

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   

7.1.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไดท้ราบถึงผลการประชุมอย่าง

สมํ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 

(1) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง

ตา่ง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

(2) สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาํระหวา่งปี 

(3) รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 

(4) รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทควรทราบ 
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7.1.2 ในกรณีที่ มีการกระทาํหรือเนื ้อหาสาํคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงานของ     

บริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ

พิจารณาแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขไดท้นัเวลา  

(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งสาํคญัในระบบ

การควบคมุภายใน หรอืมีการปฏิบติัอนัขดัตอ่นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

(3) ขอ้สงสยัว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทฯ  

(4) รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทควรทราบ 

7.1.3 ให้ประธานคณ ะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

7.2  การรายงานต่อหน่วยงานทางการ  

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และไดมี้การหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร

เพื่อใหด้าํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขพรอ้มกาํหนดกรอบระยะเวลา และเม่ือครบกาํหนดเวลาที่กาํหนดไวร้่วมกันแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการ

ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานส่ิงที่พบดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

7.3 การรายงานต่อผู้ถอืหุน้และผู้ลงทุนทั่วไป  

7.3.1 รายงานกิจกรรมที่ทาํระหว่างปี ตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

7.3.2 เปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ จาํนวน

ครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จาํนวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Charter) 

เลขทีเ่อกสาร POL-BOD_64-027 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 

อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่9/2564 เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2564 

 
ฉบับที ่ 10.0 

หน้า   15 / 18 

 

หนา้ที่ 15 ของ 18 

8. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะจะเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีและแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี  

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม 

10.1 การปฐมนิเทศ 

กรรมการเขา้ใหม่ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด 

10.2 การอบรม 

บรษัิทฯ มีนโยบายส่งเสรมิกรรมการตรวจสอบใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูภ้ายใตแ้ผนงานการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง  
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บทเฉพาะกาล 

ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่อยู่มาก่อนวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

ฉบบันีใ้ชบ้ังคบั ใหย้ังคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้สุด

วาระหรือไดมี้การแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้

ก่อน     กฎบตัรฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั สาํหรบัการใดที่ดาํเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการต่อไปจนกว่า

จะแลว้เสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎบตัรฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักล่าวมาใช้

บงัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้บังคับ ซึ่งรวมถึง 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบุ้คคลในตาํแหน่งดงักล่าวยังคงมีอาํนาจและหนา้ที่ในตาํแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่าจะ

สิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
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     บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 เลขที่

เอกสาร 

ฉบับที/่

แก้ไขครั้งที ่

วันที ่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

IA11/2557 

 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํขึน้ใหม่ 

(ช่ือระเบียบนโยบายกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

เพื่อใหส้อดรบักบัแปลงสภาพเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- 22 ก.พ. 2557 

IA62/2557 

 

 

 

 

2.0 22 ก.พ. 2557 เพิ่มเติมเนือ้หา ขอ้ 5.2  

ขอ้ย่อย 16 หนา้ที่ 5  

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตาม

ความจาํเป็น  

“หรอือย่างนอ้ยปีละครัง้” 

เพื่อใหก้ารทบทวนกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

21 ก.พ. 2558 

IA74/2558 

 

 

 

 

3.0 21 ก.พ. 2558 แกไ้ข ขอ้ 2.3  

วาระการดาํรงตาํแหน่งครัง้ละ 2 ปี ปรบัแกไ้ขเป็น 

“ครัง้ละ 3 ปี”. 

แกไ้ข ขอ้ 6.5  

รายงานประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ “ภายใน 

14 วนั” 

ปรบัแกไ้ขเป็น “ภายใน 7 วนั” 

เพื่อใหค้รอบคลมุ 24 ก.พ. 2559 

IA84/2559 

 

 

 

4.0 24 ก.พ. 2559 เพิ่มเติม เนือ้หาวรรคทา้ยของ 

ขอ้ 2.3 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ครัง้ละ 3 ปี  เพิ่ม  

 “หรอืตามวาระของการเป็นกรรมการบรษัิท” 

เพิ่มเติม ขอ้  6.3  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ (หนา้ 6) 

“การประชมุคณะกรรมตรวจสอบตอ้งมีกรรมการ

รว่มประชมุไม่นอ้ย 

กวา่กึ่งหนึ่งของกรรมการ 

ตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ ทัง้นี”้ 

เพื่อใหเ้นือ้หาขอ้ 2.3  

วาระการดาํรงตาํแหน่งให้

สอดคลอ้งกบัวาระของการ

เป็นกรรมการบรษัิท 

 

เพื่อใหเ้กณฑเ์นือ้หาขอ้ 6.3  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดก้าํหนด

องคป์ระชมุของกรรมการ

ตรวจสอบใหช้ดัเจนมาก

ยิ่งขึน้ 

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/02 

 

 

 

5.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั เปลี่ยนเป็น  

“กฎบตัรคณะกรรมการตรวสอบ และเพิ่มเติม

หวัขอ้ในกฎบตัรใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรของ

คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง  ๆ  

เช่น การพน้จากตาํแหน่ง การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและการปฐมนิเทศและ

การอบรม” 

เพื่อใหรู้ปแบบการกาํหนด 

กฎบตัรของคณะกรรมการ

แตล่ะชดุเป็นสอดคลอ้งกนั

และเป็นทิศทางเดียวกนั 

25 ธ.ค. 2560 
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 เลขที่

เอกสาร 

ฉบับที/่

แก้ไขครั้งที ่

วันที ่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2560/05 

 

 

 

6.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/01 

7.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/02 

8.0 2 มี.ค. 2563 แกไ้ข ขอ้ 3.2.2 (1) 

ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที่มีสทิธิออก

เสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ เป็น 

ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-002 

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

เป็น “ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO)” ทัง้ฉบบั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-027 

10.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและปฏิบติังานใน

ปัจจบุนั 

- 

 


