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1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับ

การแต่งตั้งเพ่ือช่วยแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้กิจการมี

ระบบก ากับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การด าเนินการและการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร 

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ จึงต้องด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการ

ท างานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัท และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนจ าเป็นต้อง

พัฒนาและด ารงไว้ซึ่งความช านาญงานและความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทซึ่ง

เป็นกรรมการอิสระ จ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.2 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี 

และ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ได้ และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน 

รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่สามารถตั้งค าถามได้อย่างตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผล

ของค าตอบที่ได้รับ 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีหน้าที่

ช่วยเหลือการด าเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย

การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม 

และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน 

ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
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3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ1 

3.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะกรณีท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

3.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

3.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

3.4 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

3.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของ

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้ 

                                                           
1 อ้างอิงจากข้อ 17 (3) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม ่
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สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้

ดั งกล่ าวให้ เป็น ไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่

มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

3.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

3.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

3.10 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

บริษัท 

3.11 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย 

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.12 กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท  

 

เพ่ือประโยชน์ในการตีความ ตามข้อ 3.6 และ ข้อ 3.7 ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่

ได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงาน

การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งของข้อ 3.5 

หรือ 3.7 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้

พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้

ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้วย 

1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี

คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ท าการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้  เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยจะ

น าเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือเพ่ือ

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ กรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะ

ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าการด ารง 
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ต าแหน่งเกินวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย 

4.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบ

ก าหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้มีจ านวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 

เดือนนับแต่วันที่มีจ านวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบในกรณีข้างต้น จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งตนแทน 

4.3 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง 

ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎบัตรนี้ 

4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัท มหาชน จ ากัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทั้ง

ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง 

5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท (ส าหรับกรณีมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

7) ในกรณีที่เป็นกรรมการ ศาลมีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท 
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4.4 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก

นั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก  ทั้งนี้ 

แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง 

 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งในกรณีใดๆ ก่อนครบ

ก าหนดวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท ด าเนินการคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ ภายหลังจากที่

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 

5. ความเป็นอิสระ 

5.1 ความเห็นที่เป็นอิสระ หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่

ได้มอบหมาย โดยไม่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่ และ

ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบ

บังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น  

5.2 กรณีที่ถือว่าปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเป็นอิสระ เช่น กรรมการตรวจสอบอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นต้น ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความ

เกรงใจหรือด้วยเหตุผลใด ที่ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเหล่านั้น จนท าให้เกิดเหตุการณ์ดังนี้ 

1) ละเว้นไม่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) ยอมรับข้อเสนอหรือกระท าการใดๆ ในสิ่งที่ไม่ควรกระท าและมีผลท าให้บริษัทและผู้

ถือหุ้นเสียหาย หรือสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 

3) ไม่แสดงความเห็น หรือไม่เสนอรายงานต่อคณะกรรมการหรือต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

ตรงไปตรงมา 

4) ไม่มีการประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับกรรมการฝ่ายบริหาร 

หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู่ 

5.3 รายการที่อาจถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของ

กรรมการตรวจสอบ 
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การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการตรวจสอบที่กระท ากับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) การได้มาหรือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจปกติ

และเป็น เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ก าหนดโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนและเป็นที่เปิดเผย 

และ 

2) ราคาสินค้าหรือบริการเทียบเคียงได้กับราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ให้ลูกค้ารายอ่ืน 

 

6. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ ดังนี้ 

6.1 มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่า

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม

บริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น 

 รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญ

ในระบบควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

6.2 มีอ านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็น

ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ทั้ งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

ควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไข

ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ

ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่

รวมถึงอ านาจที่ท าให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น หรือผู้รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือ

บริษัทย่อยได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งในรายไตร

มาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน

ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ

ก าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบหมาย

งานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ

ของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์

ของบุ คลากรที่ ได้ รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญ ชีของบริษัท  นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 
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5. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี 

เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควร

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท

ย่อย 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัท 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและ

บริษัทย่อย 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 

6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบัญชี นโยบายการก ากับดูแลกิจการและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น 

8. ทบทวนกระบวนการการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นของบริษัท 
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9. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้การด าเนินการของบริษัทอยู่ภายใต้กรอบการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและสอบทานหรือติดตามให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ได้ด าเนินการอย่างเพียงพอแล้ว 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

7. การประชุม 

7.1 วาระการประชุม 

1)  ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วม

ประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมี

เวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลเพ่ือประกอบการ

พิจารณาเพ่ิมเติม และหากบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน ให้บริษัทจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่อง

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ควรประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชี

และวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด ารงอยู่ของ

กิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการ

เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายบัญชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

 การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วม พร้อมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ดังกล่าว 

 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้งประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบ

บัญชี (Management Letter) 
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 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของ

บริษัทและบริษัทย่อย ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่

เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขต

การตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะ

ช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุม

ภายใน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน 

 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผน

เพ่ือทบทวนในหลักการของวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัย

โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิด (ไม่

รวมถึงการใช้ network)โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก 

 การพิจารณาให้ความเห็นรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 การปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 การพิจารณาประเมินผลหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบจาก

ภายนอก รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



บริษัทพรีโม เซอรว์ิส โซลชูั่น จ ำกัด 

496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 

 

 

 

                                                       

14 

 

 

7.2 จ านวนครั้งการประชุม 

1) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี 
หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องหารือร่วมกัน 

7.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) กรรมการตรวจสอบทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยใน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ เป็นต้น 

7.4 การลงคะแนนเสียง 

1) ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและก าหนดให้กรรมการตรวจสอบ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

2) การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้
ขาด หากมีกรรมการตรวจสอบคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านของกรรมการ
ตรวจสอบคนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม 
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3) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

7.5 รายงานการประชุม 

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จดรายงานการประชุม ซึ่ง

รายงานการประชุมจะต้องน าส่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ

บริษัทภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา 

 

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีความส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป 

เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และท าให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง

และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท าอย่างเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึง
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

 สรุปรายงานกิจกรรมที่ท าระหว่างปี 

 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 

 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
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2) รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลา 

 รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความ

บกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  

8.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่

ก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไข

ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบ

ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

8.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
รายงานกิจกรรมที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจใช้วิธีประเมินผลการ

ท างานของตนเอง (self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลซึ่ง

อาจจะกระท าในลักษณะ peer review และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่
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คณะกรรมการบริษัทอาจให้ความเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปีของบริษัท  

 

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 

11. หมายเหตุ 

ค าว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” “บริษัท

ใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “อ านาจควบคุมกิจการ” “ผู้ที่

เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอ านาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ 

“งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
และอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562  
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