
    

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 1.1  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกว่า 3 คน 

 1.2  กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  กรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 

 1.3  ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.4  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกบคุคลหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

 2.1  ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบริษัท 

 2.2  มีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองคณุสมบตักิรรมการอิสระ ดงันี ้

  2.2.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีน้บัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

  2.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

 



    
 

  2.2.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

  2.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

  2.2.5 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขอ

อนญุาตตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  2.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี

ย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  2.2.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

  2.2.8 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท 

หรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

  2.2.9 ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงาน

ของบริษัท 



    
 

  2.2.10 กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้

ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 นอกจากคณุสมบตักิรรมการอิสระข้อ 2.2.1 - 2.2.10 แล้ว กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม 

ดงันี ้

  ก)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท 

  ข)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น

บริษัทจดทะเบียน 

  ค)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

  ง)  มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

ด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 3.1   สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการ

เงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

 3.2  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบ

รายการใดท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นสิ่งสําคญั พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุ

ภายในท่ีสําคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบญัชีภายนอก และผู้จัดการ

แผนกตรวจสอบระบบงาน 

 3.3  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



    
 

3.4       สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากรายงานของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ

ตดิตามการดําเนินการประเมินความเส่ียงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และกําหนด

มาตรการลดความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

 3.5 พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ  เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบญัชีของ

บริษัท รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ   ความเพียงพอของทรัพยากร

และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบตัิงานท่ี

ผา่นมา  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย  

อยา่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

 3.6  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเร่ืองดงักล่าวให้มีความ

ถกูต้อง และครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 3.7  รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปี

ละ 4 ครัง้ 

 3.8 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้อง   ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

  3.8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

  3.8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

  3.8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

  3.8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

  3.8.5 ความเห็นเ ก่ียวกับรายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์  

  3.8.6    ความเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

  3.8.7 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 



    
  3.8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 3.9 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา

ทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จําเป็น  ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท  

 3.10 ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

 3.11  ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องหรือ

จําเป็น 

 3.12 ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้

คําปรึกษาในกรณีจําเป็น 

 3.13  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผล

การประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการ

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

 3.14  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.15  ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

 4.1  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้เข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ

ดงักลา่วข้างต้นกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เม่ือ 

  4.1.1  ตาย 

  4.1.2  ลาออก 

  4.1.4  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี  ้หรือตามหลักเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  4.1.5  พ้นวาระจากการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท 

 4.2  กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัทโดย

ควรแจ้งเป็นหนงัสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ โดยบริษัท

จะแจ้งเร่ือง การลาออกพร้อมสําเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้น 

 



    
 

 

จากตําแหนง่ทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินการตอ่ไป

ก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 

4.3  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือให้

กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

อยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

5.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

 5.1  ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในและเร่ืองอ่ืน ๆ อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้โดยกําหนดให้เรียกประชมุก่อนมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือ

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจําเป็นเร่งดว่นอ่ืน ๆ ได้ตามแต่

จะเห็นสมควร 

 5.2  กรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สิทธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้ 

 5.3  การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็น

สําคญัในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็

ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไ ด้ลงมติเห็นด้วยให้นําเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 5.4  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท

ในคราวถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้ 

 5.5  ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

6.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 6.1  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

 6.2 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระทํา ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  6.2.1  รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  6.2.2  การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

 



    
 

 

  6.2.3  การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 6.3  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

แล้ววา่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี

การเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานสิ่งท่ีพบดงักล่าวโดยตรงต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

 

7.  การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 7.1  การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

  7.1.1  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อม

นําสง่แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  7.1.2  นําสง่หนงัสือรับรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบพร้อมการรายงานมติการแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ 

 7.2  การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

  7.2.1  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  7.2.2  นําส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบสําหรับกรรมการตรวจสอบท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่พร้อมการรายงานมตกิารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 7.3  รายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีมีมตขิองคณะกรรมการบริษัทหรือมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

 

 กฎบตัรฉบบันีไ้ด้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2561เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 โดย

ให้มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน  2561 เป็นต้นไป  

 

 

        นายจมุพล สําเภาพล 

           ประธานกรรมการ 


