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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับ
การแต่งตั้ งเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานและเพื่อให้กิจการมี
ระบบกากับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การดาเนินการและการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
ดังนั้ น การปฏิบั ติห น้ าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องดารงไว้ซึ่งความสั มพั นธ์ในการ
ทางานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจาเป็นต้อง
พัฒนาและดารงไว้ซึ่งความชานาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้ าที่ความรับผิดชอบ
รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทซึ่ง
เป็ น กรรมการอิส ระ จ านวนอย่างน้ อ ย 3 คน และแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ ด้านบัญ ชี
และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ได้ และมี ความรู้ ต่ อเนื่ องเกี่ ยวกั บ เหตุที่ มีต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของการรายงานทางการเงิน
รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่สามารถตั้งคาถามได้อย่างตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผล
ของคาตอบที่ได้รับ
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่ งตั้ งเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง มี ห น้ า ที่
ช่วยเหลือการดาเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย
การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจกาหนดค่าตอบแทน
ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

3

บริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ1
3.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน
การดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้ น รายใหญ่ หรือผู้ มี อานาจควบคุมของบริษั ท รวมทั้ งต้องไม่เป็นกรรมการของบริษั ทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือของผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิ ด า มารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู่ ส มรสของบุ ต ร ของกรรมการรายอื่ น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ หรือผู้มีอานาจควบคุม ของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้
1

อ้างอิงจากข้อ 17 (3) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่
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สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจ ารณาภาระหนี้ ดังกล่ าว ให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทสั งกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3.10 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
3.11 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5
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3.12 กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
เพื่อประโยชน์ในการตีความ ตามข้อ 3.6 และ ข้อ 3.7 คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงาน
การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่งของข้อ 3.5
หรือ 3.7 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็ น ที่เป็ น อิสระ และจั ดให้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล ต่อไปนี้ ในหนั งสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้ นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้วย
1)

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ท างธุร กิ จ หรื อ การให้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ที่ ท าให้ บุ ค คลดั งกล่ าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

2)

เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบ

3)

ความเห็ น ของคณะกรรมการของบริษั ท ในการเสนอให้ มี ก ารแต่ งตั้ งบุ ค คลดั งกล่ าวเป็ น
กรรมการอิสระ

4. วาระการดารงตาแหน่ง
4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนจะเป็นผู้ทาการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี
คุณ สมบั ติครบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะ
นาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือเพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมั ติแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการดารง
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ตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
4.2 ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือไม่อาจดารงตาแหน่งจนครบ
กาหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้มีจานวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่มีจานวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ บุ คคลที่ ได้รับ แต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
4.3 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ง
ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1)

ตาย

2)

ลาออก

3)

ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎบัตรนี้

4)

ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัท มหาชน จากัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้ ว างใจให้ บ ริห ารจั ด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่ ก าหนดไว้
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพ ย์ (และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) รวมทั้ ง
ประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
เกี่ยวข้อง

5)

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6)

ที่ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น มีมติให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท (ส าหรับกรณี มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

7)

ในกรณีที่เป็นกรรมการ ศาลมีคาสั่งให้ออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท
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4.4 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก
นั้ น จะมี ผ ลนั บ แต่ วัน ที่ ใบลาออกไปถึ งบริษั ท หรือ วัน ที่ ระบุ ให้ มี ผ ลในหนั งสื อ ลาออก ทั้ งนี้
แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบ
กาหนดวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท ดาเนินการคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ ภายหลังจากที่
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
5. ความเป็นอิสระ
5.1 ความเห็นที่เป็นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่
ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตาแหน่งหน้าที่ และ
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบ
บังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
5.2 กรณีที่ถือว่าปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเป็นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความ
เกรงใจหรือด้วยเหตุผลใด ที่ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเหล่านั้น จนทาให้เกิดเหตุการณ์ดังนี้
1)

ละเว้นไม่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

2)

ยอมรับข้อเสนอหรือกระทาการใดๆ ในสิ่งที่ไม่ควรกระทาและมีผลทาให้บริษัทและผู้
ถือหุ้นเสียหาย หรือสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

3)

ไม่แสดงความเห็น หรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ตรงไปตรงมา

4)

ไม่มีการประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการฝ่ายบริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู่

5.3 รายการที่อาจถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ
กรรมการตรวจสอบ
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การทารายการที่ เกี่ยวโยงกันตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการตรวจสอบที่กระทากับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ตามเงื่อนไขดังนี้
1)

การได้มาหรือจาหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจปกติ
และเป็น เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่กาหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนและเป็นที่เปิดเผย
และ

2)

ราคาสินค้าหรือบริการเทียบเคียงได้กับราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ลูกค้ารายอื่น

6. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ ดังนี้
6.1

มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่า
อาจมีผลกระทบอย่างมีนั ยสาคัญ ต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่ ม
บริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
 รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญ
ในระบบควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6.2

มีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไข
ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด
หลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยก็ได้ ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่ าวจะไม่
รวมถึงอานาจที่ทาให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9
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สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น หรือผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งตามนิยามที่ กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อยได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.

สอบทานให้ บ ริษั ทมีรายงานทางการเงิน อย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งในรายไตร
มาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2.

สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน
ร่ว มกับ ผู้ ส อบบั ญ ชี และผู้ ตรวจสอบภายใน และพิ จ ารณาความเป็ น อิส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ
กาหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมาย
งานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.

สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
ของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ท าการตรวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเข้าร่ว มประชุม กั บ ผู้ ส อบบั ญ ชีโดยไม่ มี ฝ่ ายจัด การเข้ าร่ว ม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
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5.

พิจารณาให้ความเห็นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดั ง กล่ า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดั ง กล่ า วควร
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท
ย่อย

6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย

6.6

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน

6.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

6.8

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.

สอบทานและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่ น นโยบายบั ญ ชี นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น

8.

ทบทวนกระบวนการการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของบริษัท
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9.

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทอยู่ภายใต้กรอบการกากับดูแล
กิจการที่ดีและสอบทานหรือติดตามให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ดาเนินการอย่างเพียงพอแล้ว

10.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. การประชุม
7.1

วาระการประชุม
1)

ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และน าส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่ว ม
ประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
เวลาพอสมควรในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ างๆ หรือ เรี ย กขอข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม และหากบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบในคราวเดี ย วกั น ให้ บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิ จารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย ควรประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชี
และวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของ
กิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการ
เกี่ย วกับ การกาหนดนโยบายบัญ ชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ อ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป


การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม พร้อมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าว



การพิ จ ารณาระบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้งประเด็นข้อสั งเกตของผู้ ส อบ
บัญชี (Management Letter)
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การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของ
บริษัทและบริษัทย่อย ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ างๆ และการประเมิ น ผลการตรวจสอบร่ ว มกั บ ผู้ ต รวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขต
การตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะ
ช่ว ยให้ ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุม
ภายใน



การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน



การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน



การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผน
เพื่อทบทวนในหลักการของวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสอบถามเกี่ ย วกั บ โครงการรั ก ษาความปลอดภั ย
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด (ไม่
รวมถึงการใช้ network)โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก



การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น



การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



การพิจารณาประเมินผลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบจาก
ภายนอก รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม



การพิ จ ารณาประเมิ น ผลตนเองเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
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7.2

7.3

จานวนครั้งการประชุม
1)

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

2)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3)

ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบั ญชี
หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จาเป็นต้องหารือร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1)

กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมาประชุม เลื อ กกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ งท าหน้ าที่ เป็ น ประธานในที่
ประชุม

2)

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ เป็นต้น

7.4

การลงคะแนนเสียง
1)

2)

ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและกาหนดให้กรรมการตรวจสอบ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้
ขาด หากมีกรรมการตรวจสอบคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคาคัดค้านของกรรมการ
ตรวจสอบคนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
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3)
7.5

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จดรายงานการประชุม ซึ่ง

รายงานการประชุมจะต้องนาส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
บริ ษั ท ภายใน 7 วั น หลั ง จากวั น ประชุ ม เพื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ ท ราบถึ ง กิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการรายงานกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็ นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทาให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง
และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1

การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
1)

รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทาอย่างเป็นประจา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึง
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ


รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ระบุ ค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อ งต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และให้ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ



สรุปรายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี



รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ
กระบวนการตรวจสอบภายใน



รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
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2)

รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลา


รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์



ข้อสงสั ย หรือสั นนิ ษ ฐานว่าอาจมีการทุ จริต หรือมีสิ่ งผิ ดปกติ หรือ มีความ
บกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน



ข้ อ สงสั ย ว่ า อาจมี ก ารฝ่ า ฝื น กฎหมาย หรื อ ข้ อ ก าหนดใดๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


8.2

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งาน และได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น กั บ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่
กาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ
ดั ง กล่ าวต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

8.3

การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจใช้วิธีประเมินผลการ
ทางานของตนเอง (self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลซึ่ง
อาจจะกระทาในลักษณะ peer review และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่
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คณะกรรมการบริษัทอาจให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ จะจั ด ให้ มี ขึ้ น ทุ ก ปี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปีของบริษัท
10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. หมายเหตุ
คาว่า “ผู้ ล งทุน สถาบั น ” “บริษัทจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” “บริษั ท
ใหญ่ ” “บริ ษั ท ย่ อ ย” “บริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น ” “บริษั ท ร่ ว ม” “อ านาจควบคุ ม กิ จ การ” “ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอานาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ
“งบการเงิน รวม” ให้ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั บ บทนิ ย ามของค าดั งกล่ าวที่ ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
และอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

นายนิวัติ ลมุนพันธ์
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