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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วตัถุประสงค์ 

กฎบตัรน้ีจดัท าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั ( มหาชน ) ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้เสียว่า การด าเนินการของบริษทัมีระบบตรวจสอบภายใน และระบบ 
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้
มติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั รวมทั้งผูบ้ริหาร มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการทุกราย
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3.  คุณสมบัติ 

3.1. คุณสมบติัทัว่ไป 

3.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัท  
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวม
หุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

3.1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ 
อยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได ้
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ส่วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.1.4 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และบริษทัยอ่ย 

3.1.5 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแล้ว 
ยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

3.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็น 
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบับริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

3.1.9 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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3.2. คุณสมบติัเฉพาะ 

3.2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3.2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

3.2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามภากิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างพียงพอในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2.4 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 

3.2.5 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การบญัชีหรือการเงิน อยา่งไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รายตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้น
การบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอ และควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นการบญัชีหรือการเงินอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน 

3.2.6 กรรมการตรวจสอบควรไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 การแต่งตั้ง 

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกรายจะต้องเป็นกรรมการบริษทั เม่ือคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว 
บริษทัตอ้งจดัส่งแบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) และ
หนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต.  

4.1.2 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ และมีผลให้จ  านวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษทัจะ
แต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่ว ันท่ีจ านวนสมาชิก 
ไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.1.3 ให้ผู ้จ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของ
การเป็นกรรมการบริษทัฯ  และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

4.3 การพน้จากต าแหน่ง 

4.3.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 
ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
ค) ลาออก 
ง) เสียชีวติ 
จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.3.2 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมระบุเหตุผลเพื่อท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก ทั้งน้ี
บริษทัตอ้งแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ย ส่วนกรรมการ
ตรวจสอบผูท่ี้ลาออกอาจช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบดว้ยอีกทางหน่ึงก็ได ้

4.3.3 กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษทั
ตอ้งแจง้การถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนนั้น  
มีสิทธิช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบดว้ยได ้

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 
3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุด
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ของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศก าหนด 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดยค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ
ตรวจสอบก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุม 

5.4 กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.5 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น ๆ 

5.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
5.8 รายงานการประชุม  ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานการประชุม
ดงักล่าวตอ้งผา่นการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงาน
ผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทั ทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

6. ขอบเขต หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

6.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่ง
เพียงพอ 

6.2 อนุมติังบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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6.3 สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.4 อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
ติดตามประเด็นท่ีพบจากรายงานผลการตรวจสอบ   

6.5 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสอบทานให้บริษทัยอ่ยของบริษทั
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

6.6 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.7 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนรายการไดม้า หรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน  
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6.8 จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยตามท่ี
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

6.8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบริษทั 

6.8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
6.8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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6.8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎบตัร 

6.8.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.9 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย 

6.10 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการหรือ
การกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการ หรือการกระท าท่ีตอ้งรายงาน มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

6.10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.10.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
6.10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และไดมี้การ
หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั  หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดย 
ไม่มีเหตุผลอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

7. อ านาจด าเนินการ 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจด าเนินการ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจา้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืน
ใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั  ซ่ึงการด าเนินการว่าจา้งให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ
บริษทั 
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7.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได ้

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

8.1.1 รายการกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 ก)  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
    ข)   รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหวา่งปี 
    ค)   รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
    ง)   รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

8.1.2 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทันที  เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนว
ทางแกไ้ขไดท้นัเวลาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   ก)   รายงานการทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
   ข)   รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
   ค)   การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 การรายงานของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
        8.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมน าส่งแบบแจ้งรายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
   ข)   น าส่งหนงัสือรับรอง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงาน
มติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.2    การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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   ข)  น าส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.3   การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดขอตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ี
มีมติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

8.2.4   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินงานของบริษทั และกลยทุธ์ในระยะสั้นและระยะยาว   

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ        
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะ  
และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 

ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 โดยให้ใชก้ฎบตัรฉบบัแกไ้ข 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2561 กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบติัโดยทัว่กนั 

 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 

 


