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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการบริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ตาม
แนวทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นหลกั โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมาประกอบเป็น
ส่วนหนึ่งดว้ย ทัง้นีเ้พื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบใชเ้ป็นแนวปฏิบติั ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่ส  าคัญประการหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคลอ้งกบักลยุทธท์างธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององคก์ร ตลอดจนเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ว่าบรษิัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปอ้งกนัการขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจขอบเขตการท างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีทกัษะความช านาญ

ที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย และตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์
ดา้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ไม่นอ้ยกว่า 1 คน 

2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระ
การประชมุ การน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

 
3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอ ไดร้บัความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป และสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบติั
ดงันี ้ 
3.1 คณุสมบติัทั่วไป 

เป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทก าหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและภายใตข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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3.2 คณุสมบติัเฉพาะ 
(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

 
4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวันประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกไดต้ามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ และใหก้รรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เวน้แต่กรณีที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีก 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบที่พน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ลาออก 
2) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
3) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 
5) เสียชีวิต 
6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้ าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหนา้
พอสมควรพรอ้มระบุเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหบ้ริษัท
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ และจดัส่งขอ้มลู
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อปรบัปรุงฐานขอ้มลูในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตาม
ความเป็นจรงิ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกใหพ้น้จากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักล่าว
ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้
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ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก าหนด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน  

 
5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
5.1 สอบทานใหม้ีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐาน การ

รายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท า
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่าง
การตรวจสอบบญัชีของบริษัท และส่งเสริมใหม้ีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

5.2 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท  

5.3 ก ากบัดแูลใหม้ีนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และสอบทาน
ใหม้ีระบบในการต่อต้านคอรร์ัปชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงาน
ก ากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เริ่มตัง้แต่การส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ ตลอดจน
ใหค้ าปรกึษาและติดตามใหม้ีการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบ
และประเมินแลว้ 

5.4 สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุม ปฏิบติัตาม และติดตามการปฏิบติังาน 
(Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
และบรษิัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั 
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5.5 สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรบั
โดยทั่วไปและสอดคลอ้งกับ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณา 

5.6 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริต การลงโทษ และก าหนดมาตรการป้องกันภายในองคก์ร รวมทั้ง
สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับการแจง้เบาะแสและการรับข้อ
รอ้งเรียน 

5.7 สอบทานใหม้ีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชนใ์หก้บัหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหดี้ยิ่งขึน้ 

5.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ผูส้อบบญัชี
ของบริษัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของผูส้อบบญัชี   

5.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 
One-Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ตาม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.10 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชี และจดัใหม้ีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

5.11 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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5.12 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 

ด้านอื่น ๆ 
5.13 จัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

รวมถึงสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุติั 

5.14  รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

5.15 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจัดการ 
หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด
เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ
บรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามค าสั่งของคณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน
ของบรษิัทโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริษัทแจง้มติเปลี่ยนแปลงหนา้ที่และ
จัดท ารายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และน าส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว โดยวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่ง
เอกสารของบรษิัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจ าปี และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอ านาจหนา้ที่ โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบ
ภายใน และฝ่ายบริหาร เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ
ในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ซึ่งตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการ และประโยชนส์งูสุดของ
บริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อน
วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้
ก็ได ้โดยในการประชุมแต่ละครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลา
พอสมควร เพื่อใหม้ีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมอาจก าหนดให้
มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุที่แมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกนัสามารถประชุม
ปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้ีการประชมุในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้
 

7. องคป์ระชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้ร่วม
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบที่เขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในที่การประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนไดเ้สียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ี่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหา ร นัก
กฎหมายของบรษิัท นกักฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อย และ/หรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ใหเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

 
8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิด
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 
306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้
ส  านกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  
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8.2 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้ีการแกไ้ขปรบัปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และจัดส่งให้ประธานกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาลงลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดยรายงานการประชุมที่ที่ประชุมรบัรองแลว้จะถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชัน้ความลบัและจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ
ความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
10. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั 
 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
       
 ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 
      -ลงนามโดย- 
  
      (นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
      ประธานกรรมการ 

 


