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1. คานิยาม
“บริ ษัทฯ”
“กลุม่ บริ ษัทฯ”
“คณะกรรมการบริ ษัท”
“คณะกรรมการตรวจสอบ”
“กรรมการตรวจสอบ”
“กรรมการอิสระ”
“กรรมการภายนอก”
“กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร”
“ผู้บริ หาร”
“ผู้บริ หารตามคานิยาม
ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อย และ บริ ษัทร่วม ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระตามข้ อกาหนดของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการบริ ษัทที่ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจาของบริ ษัทฯ
ผู้ที่ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทฯ
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสีร่ ายแรกนับต่อจาก
ประธานกรรมการบริ หาร (CEO) ลงมา ผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารรายที่สที่ กุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารใน
สายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น เช่ น กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจ
ควบคุมบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุ คลที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อเป็ น
ผู้มีอานาจควบคุมด้ วย
บุคคลดังต่อไปนี ้
(ก) กรรมการหรื อผู้บริ หารของผู้ออกหลักทรัพย์
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
(ค) ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
(ง) บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการ
จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ซึ่งได้ แก่ บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง บุตร หรื อ คูส่ มรสของบุตร
(จ) นิติบคุ คลใด ๆ ที่บคุ คลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ้น หรื อมีอานาจควบคุม
หรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมอย่างมีนยั สาคัญ
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บุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้ างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรื อ บุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ น
หุ้นส่วน
(ง) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ้นส่วน
จาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มี
หุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของหุ้นทังหมดของห้
้
างหุ้นส่วนจากัด
(จ) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถื อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
สามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ หรื อ
(ฉ) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อ ห้ า งหุ้น ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อ บริ ษั ท ตาม (จ) ถื อ หุ้น
ร่วมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทนัน้
(ช) นิติบุค คลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ น
ผู้แทนของนิติบคุ คล
ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
กิจการนัน้ และการถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ฯ เกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสืบเนื่อง
จากการเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับมอบอานาจตามสัญญาหรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้ าลักษณะข้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(ก) บุคคลทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละยี่สิบ
ห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ได้
(ค) บุค คลที่ ต ามพฤติ ก ารณ์ สามารถควบคุม ผู้ซึ่ง รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด
นโยบาย การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ให้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่
ของตนในการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนินงานในบริ ษัทฯ หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมทังบุ
้ คคลที่
ตาแหน่งซึง่ มีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษัทฯ

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อช่วยแบ่งเบา
ภารกิจของคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ กิจการมีระบบกากับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตังขึ
้ ้น
เพื่อมุง่ หวังถึงการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้ องค์กรในด้ าน
1. ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที่ได้ รับการเผยแพร่
2. การเพิ่ มความระมัดระวังในการปฏิ บัติ หน้ าที่ข องคณะกรรมการบริ ษัทที่ เพิ่ มมากขึน้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะคานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
2.1 การรายงานข้ อมูลทางการเงิน
2.2 การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม
2.3 การบริ หารทางการเงิน
2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
2.5 การปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.6 การจัดการและการควบคุมความเสีย่ งทางธุรกิจ
2.7 การเสนอแนะการแต่งตังและการประเมิ
้
นผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. การเอื ้อโอกาสให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายในได้ ในเชิงลึกขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริ หารงานในด้ านอื่น ๆ
4. ความแข็งแกร่งในบทบาทและอานาจของกรรมการจากภายนอก
5. การเสริ มสร้ างความเข้ าใจของกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถกู กาหนดไว้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้ องดารงไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ในการทางานกับคณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร รวมทัง้ ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ และเพื่อให้ ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจาเป็ นต้ องพัฒนาและดารงไว้ ซึ่งความชานาญงานและความรอบรู้ ตลอดจนความเข้ าใจใน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมทังเข้
้ าใจในธุรกิจและความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
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3. องค์ ประกอบ การแต่ งตัง้ และคุณสมบัติ
3.1 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
3.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
3.1.2 กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน
3.1.3 กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
้
3.1.4 กาหนดให้ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นชอบ
3.2 คุณสมบัติ
3.2.1 กรรมการตรวจสอบ
(1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้ องไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิ จการของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ
(3) ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป็ นบริ ษั ท
จดทะเบียน
(4) มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอในการทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยต้ องมี อย่างน้ อย
1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
(5) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(6) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
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3.2.2 กรรมการอิสระ
สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อยลาดับเดี ย วกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที่ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว
ไม่รวมถึง กรณี ที่ก รรมการอิสระเคยเป็ น ข้ าราชการหรื อ ที่ ปรึ กษาของส่ว นราชการ ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิ สระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิ จกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึง พฤติก รรมอื่ นทานองเดีย วกัน ซึ่งเป็ น ผลให้ บริ ษัท ฯ หรื อ คู่สัญญามี ภาระหนีท้ ี่ ต้อ งช าระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการ
หน้ าที่ 6 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้

OMD 2560/05
25 ธ.ค. 2560

ฉบับที่
หน้ า

6.0

7 / 18

ทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง
หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่ป ระกอบกิ จ การที่ มี สภาพอย่า งเดีย วกันและเป็ น การแข่งขัน ที่ มีนัย กับกิ จ การของบริ ษั ทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้น ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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4. วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
4.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ก็ได้
4.1.2 กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้ อ 4.1.1
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ มีจานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยูเ่ ท่านัน้
4.1.3 ในการแต่งตังกรรมการตรวจสอบรายใหม่
้
เข้ ามาดารงตาแหน่งให้ ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ต้ องเร่ ง
ดาเนินการโดยเร็ วเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน
3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่ง
4.2 การพ้ นจากตาแหน่ ง
4.2.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
- ครบวาระ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณ สมบัติ ข องการเป็ น กรรมการตรวจสอบหรื อ กรรมการอิสระ หรื อ มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด กฎหมายและ/หรื อ ประกาศว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
- คณะกรรมการบริ ษัทมีมติด้วยเสียงข้ างมากให้ พ้นจากตาแหน่ง
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
- พ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัท
- ตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย คนเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ
- ต้ องโทษจาคุก หรื อมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ในความผิดลหุโทษหรื อกระทาโดยประมาท
4.2.2 กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องแจ้ งความประสงค์นนเป็
ั้ น
หนังสือต่อประธานกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั พร้ อมระบุเหตุผล
4.2.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบลาออก บริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยทันทีนบั แต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
หนังสือลาออก พร้ อมระบุเหตุผลที่ลาออก
4.2.4 เมื่อมีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนใหม่
้
แทนกรรมการตรวจสอบเดิมที่ได้ ลาออก หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง
หรื อเป็ นการแต่งตังเพิ
้ ่มเติม บริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใน 3 วันทาการ
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5. ขอบข่ ายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจดาเนินการดังต่ อไปนี ้
5.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1.2 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่าง ๆ ตลอดจนร้ องขอข้ อมูลของบริ ษัท ฯ ตามที่จาเป็ นเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
5.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ มหี น้ าที่และความ
รับผิดชอบดังนี ้
(1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ รับผิดชอบจัดทา
รายงานทางการเงิน ทังรายไตรมาสและรายประจ
้
าปี
(2) สอบทานให้ บริ ษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรววจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ น ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ
รวมถึ ง พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี โดยค านึง ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความเพี ย งพอของ
ทรั พ ยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี นนั ้ และประสบการณ์ ของบุค ลากรที่ได้ รั บ
มอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษั ทฯ รวมทังการเลิ
้
กจ้ าง และกาหนดให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดให้ มีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณารายการที่เ กี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใ ห้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
(6) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา
ผลการสอบทานการทุจริ ต และเป็ นช่องทางหนึ่งของบริ ษัทฯ ในการรับข้ อร้ องเรี ยนการกระทาทุจริ ต
รวมทังส่
้ งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน และ
การตรวจสอบ
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(7) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ ง
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
(8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี
(9) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัท ฯ
ถึงความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรฯ
- จานวนครั ง้ ของการจั ด ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ ว มประชุม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน รวมทังการรั
้
บค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งในแต่ละท่าน
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(10) ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่พบพฤติการณ์ อนั ควร
สงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อ บุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทาความผิด
ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
(11) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชี พอื่น
ใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นก็ได้ ทังนี
้ ้ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
(12) ปฏิ บัติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน และบริ หารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรายงานที่สาคัญ ๆ ที่ต้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้ แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย ดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยูข่ องกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สาคัญรวมถึง
เหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิออก
งบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
(2) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริ ษัทฯ การประเมินผลการ
ตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระ
(5) พิจารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน
(6) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
(7) พิจารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้ มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการรักษาความปลอดภัย
(8) สอบทานกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องนโยบายและความเพียงพอในการบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯ
(9) ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินของบริ ษัทฯ
(10) ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายและ/หรื อประกาศว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(11) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(13) ร่วมกับฝ่ ายบริ หาร ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายในตามความจาเป็ น หรื อ
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรฯ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และกรรมการบริ ษั ท ยัง คงรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอก
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6. การประชุม
6.1 จานวนครัง้ ของการประชุม
6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
6.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษได้ เมื่อเห็นว่าจาเป็ น หรื อได้ รับการร้ องขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ หรื อ ประธานกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระที่จาเป็ นต้ องหารื อร่วมกันเป็ นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
6.1.3 ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดจานวนครัง้ ของการจัดประชุมและการเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมาของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน ไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี
6.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
6.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม
6.2.2 หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อ ยู่ในที่ ประชุมหรื อ ไม่สามารถปฏิบัติ หน้ าที่ ได้ ก็ ให้ กรรมการ
ตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่มีวาระที่เกี่ ยวเนื่องกับงบการเงินหรื อวาระอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงทางด้ านบัญชี ต้ องเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อชี ้แจงความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ เป็ นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทางบการเงิน
6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระ
การประชุมที่นาเสนอ เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้ องเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเข้ า
ร่วมประชุมได้ บริ ษัทฯ อาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน
6.3 วาระการประชุม
6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบควรกาหนดวาระการประชุมไว้ ลว่ งหน้ าโดยอย่างน้ อยควรมีระเบียบ
วาระ ดังนี ้
(1) เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
(2) รับรองรายงานการประชุมครัง้ ก่อน
(3) พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ของบริ ษัทฯ
(4) เรื่ องเพื่อพิจารณา
(5) เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
(6) เรื่ องอื่น ๆ
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6.3.2 นาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ า 7 วัน
ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลและอาจขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้
6.4 การลงคะแนนเสียง
6.4.1 มติ ที่ ป ระชุม ให้ ถื อ เสีย งข้ า งมากของกรรมการตรวจสอบที่ ม าประชุมและออกเสีย งลงคะแนน โดยให้
กรรมการตรวจสอบหนึง่ คนมีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6.4.2 กรรมการตรวจสอบที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา จะต้ องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
6.5 การบันทึกรายงานการประชุม
6.5.1 ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุมส่งให้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากวันประชุม
6.5.2 ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายนาส่งรายงานการประชุม พร้ อมจัดท า
แผนงาน (ถ้ ามี) ส่งให้ กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่อรับทราบข้ อมูลและเป็ นแนวทางในการดาเนินการให้
สอดคล้ องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

7. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
หน้ า ที่ อื่ น ใดที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจ ะมี ค วามสาคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระและ
ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทาให้ คณะกรรมการบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่าฝ่ ายจัดการได้ มีการบริ หารงานอย่าง
ระมัดระวังและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
7.1 การรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท
7.1.1 ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ร ายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง ผลการประชุม อย่า ง
สม่ า เสมอ หรื อ เรื่ อ งอื่ น ใดที่เ ห็ น ว่าคณะกรรมการบริ ษั ท ควรทราบ พร้ อมความเห็ น ในแนวปฏิบัติ แ ละ
ข้ อเสนอแนะตามความเหมาะสม ได้ แก่
(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อง
ต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน
(2) สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี
(3) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
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7.1.2 ในกรณีที่มีการกระทาหรื อเนื ้อหาสาคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
หรื อแนวปฏิบตั ิในด้ านการกากั บดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิ จ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาแนวทาง
ป้องกันและแก้ ไขได้ ทนั เวลา
(1) รายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) ข้ อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หรื อมีการปฏิบตั ิอนั ขัดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
(3) ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ
(4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
7.1.3 ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่และการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
7.2 การรายงานต่ อหน่ วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
เพื่อให้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขพร้ อมกาหนดกรอบระยะเวลา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน แล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึง่ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
7.3 การรายงานต่ อผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
7.3.1 รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัทฯ
7.3.2 เปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ
้
จานวนครัง้ ของการจัดประชุม รวมทังจ
้ านวนครัง้ ของการเข้ าร่ วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านในรอบปี ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี

หน้ าที่ 14 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้

OMD 2560/05
25 ธ.ค. 2560

ฉบับที่
หน้ า

6.0
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8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะจะเปิ
้
ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี

9. ค่ าตอบแทน
1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ น ผู้พิจ ารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.2 ให้ เปิ ดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปี ที่ผ่านมาของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไว้ ในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี

10. การปฐมนิเทศและการอบรม
10.1 การปฐมนิเทศ
กรรมการตรวจสอบเข้ าใหม่ทกุ ท่านจะต้ องเข้ าร่วม “การปฐมนิเทศสาหรับกรรมการเข้ าใหม่” ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด
10.2 การอบรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มกรรมการตรวจสอบให้ เข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้ แผนงานการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ 15 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้

OMD 2560/05
25 ธ.ค. 2560

ฉบับที่
หน้ า

6.0
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บทเฉพาะกาล
ให้ บคุ คลผู้ซงึ่ ได้ รับการแต่งตังและด
้
ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้
ใช้ บงั คับ ให้ ยงั คงดารงตาแหน่งและมีอานาจหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ ้นสุดวาระหรื อ
ได้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าดารงตาแหน่งแทน ทังนี
้ ้ กฎบัตรฉบับนี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้ กระทาไปแล้ วก่อน
กฎบัตรฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ สาหรับการใดที่ดาเนินการค้ างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี ้จะใช้ บงั คับให้ ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ ว
เสร็ จ นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่า การบัง คับ ใช้ กฎบัต รฉบับ นีใ้ นเรื่ องใดโดยทันที ซึ่ง อาจจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบอาจกาหนดให้ นากฎระเบียบเดิมในเรื่ องดังกล่าวมาใช้
บังคับไปพลางก่อนก็ได้
อนึ่ง บุคคลในตาแหน่งใดๆ ที่ได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ใ้ ช้ บังคับ ซึ่งรวมถึง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บุคคลในตาแหน่งดัง กล่าวยังคงมีอานาจและหน้ าที่ในตาแหน่งนันต่
้ อไปจนกว่าจะ
สิ ้นสุดวาระหรื อมีการแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าดารงตาแหน่งแทน

หน้ าที่ 16 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้

OMD 2560/05
25 ธ.ค. 2560

ฉบับที่
หน้ า

6.0
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร
IA11/2557

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)
1.0

IA62/2557

2.0

IA74/2558

3.0

IA84/2559

4.0

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

27 ต.ค. 2551 จัดทาขึ ้นใหม่
(ชื่อระเบียบนโยบายกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ)
เพื่อให้ สอดรับกับแปลงสภาพเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
22 ก.พ. 2557 เพิ่มเติมเนือ้ หา ข้ อ 5.2
ข้ อย่อย 16 หน้ าที่ 5
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามความจาเป็ น
“หรืออย่างน้ อยปี ละครัง้ ”
21 ก.พ. 2558 แก้ ไข ข้ อ 2.3
วาระการดารงตาแหน่งครัง้ ละ 2 ปี
ปรับแก้ ไขเป็ น “ครัง้ ละ 3 ปี ”.
แก้ ไข ข้ อ 6.5
รายงานประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ “ภายใน 14 วัน”
ปรับแก้ ไขเป็ น “ภายใน 7 วัน”
24 ก.พ. 2559 เพิ่มเติม เนื ้อหาวรรคท้ ายของ
ข้ อ 2.3 วาระการดารงตาแหน่ง
ครัง้ ละ 3 ปี เพิ่ม
“หรื อต า มว า ร ะข องกา รเป็ น
กรรมการบริ ษัท”
เพิ่มเติม ข้ อ 6.3
ผู้เข้ าร่วมประชุม (หน้ า 6)
“การประชุมคณะกรรมตรวจสอบ
ต้ องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบองค์
ประชุม ทังนี
้ ้”

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

-

22 ก.พ. 2557

เพื่อให้ การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

21 ก.พ. 2558

เพื่อให้ ครอบคลุม

24 ก.พ. 2559

เพื่อให้ เนื ้อหาข้ อ 2.3
วาระการดารงตาแหน่งให้ สอดคล้ อง
กับวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท

22 พ.ย. 2559

เพื่อให้ เกณฑ์เนื ้อหาข้ อ 6.3
ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ กาหนด
องค์ประชุมของกรรมการตรวจสอบ
ให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น

หน้ าที่ 17 ของ 18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่
เอกสาร
OMD
2559/02

OMD
2560/05

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)
5.0

6.0

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทังฉบั
้ บ
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวสอบ”
โดยเพิ่มเติมหัวข้ อในกฎบัตรให้
สอดคล้ องกับกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เช่น การพ้ นจากตาแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ค่าตอบแทนและการปฐมนิเทศ
และการอบรม”
25 ธ.ค. 2560 ทบทวน

เลขที่เอกสาร
วันที่เริ่มใช้

OMD 2560/05
25 ธ.ค. 2560

ฉบับที่
หน้ า

6.0
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เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

เพื่อให้ รูปแบบการกาหนด
กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
สอดคล้ องและอยูบ่ นทิศทางเดียวกัน

25 ธ.ค. 2560

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการปฏิบตั ิงาน
ในปั จจุบนั

-

หน้ าที่ 18 ของ 18

