กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริ ษัท ปฏิ บตั ิหน้ าที่ ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมาย ทํ าหน้ าที่ อย่างอิสระ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่ อให้ มั่นใจว่าการบริ หาร
กิจการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี ้ขึ ้น โดยใช้ แนวทางจรรยาบรรณของ
บริ ษทั ฯ เป็ นหลัก ตลอดจนได้ นําหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของกฎบัตรฉบับนี ้
2. องค์ ประกอบ การแต่ งตัง้ และคุณสมบัติ
2.1 องค์ ประกอบ และการแต่ งตัง้
2.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบโดยคั
้
ดเลือก
จากกรรมการอิสระ จํานวนอย่างน้ อย 3 ท่าน
2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้คัด เลื อ กประธานกรรมการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
2.2.3 กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมีความรู้ความเข้ าใจและมี ประสบการณ์ ด้านบัญชี และ/
หรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทํ าหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงินได้ และมี
ความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน
2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่ เหมาะสม ของบริ ษั ท ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัด
หมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นําส่งเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและ
งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
2.2 คุณสมบัติ
กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ าย)
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3. วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจากตําแหน่ ง
3.1 วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1.1 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ เป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยกรรมการตรวจสอบที่ ค รบวาระอาจได้ รับ การแต่ง ตัง้ ให้ ก ลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง ได้ อี ก ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
3.1.2 กรณี ที่ ตํ า แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกําหนด
อย่างข้ าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้ วน
3.2 การพ้ นตําแหน่ ง
3.2.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
- พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
- ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
- ตาย
- ลาออก
- ถูกถอดถอน
3.2.2 ทังนี
้ ้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้ องแจ้ ง
ให้ บริ ษั ททราบล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดื อน พร้ อมเหตุผ ล เพื่ อคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะได้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
4. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้ าที่ ดังต่อไปนี ้
4.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้ส อบบัญ ชี ภายนอก และผู้บริ หารที่ รับผิดชอบจัดทํ ารายงานทางการเงิ นทัง้ รายไตรมาสและประจํ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น
และเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
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4.2 สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4.3 สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อกํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํ านึง ถึงความน่าเชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรั พ ยากร ปริ ม าณงาน
ตรวจสอบของสํ านักงานตรวจสอบบัญ ชี นัน้ และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ ได้ รับมอบหมายให้ ทําการ
ตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ รวมทัง้ เข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัทฯ
4.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้ อ สังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ จากการปฏิ บัติห น้ าที่ ต ามกฎบัต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่ เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4.7 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.8 มีอํานาจในการดํ าเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนตามที่ จําเป็ นในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี อํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่ นใด
เมื่อเห็นว่าจําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วง
ด้ วยดี ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
5. การประชุม
5.1 จํานวนครั ง้ การประชุม
5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้ องขอ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรื อประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจําเป็ นที่
ต้ องหารื อร่วมกัน
5.2 ผู้เข้ าร่ วมการประชุม
5.2.1 การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุม ไม่ น้ อยกว่ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการตรวจสอบทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
5.2.2 กรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่ส ามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการ
ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ผู้เชี่ ยวชาญ หรื อนักกฎหมายจากภายนอกเข้ าร่ วมประชุม ตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสม
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5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเข้ าร่วมประชุมด้ วยทุกครัง้ และในกรณี ที่มีเหตุจําเป็ นซึ่ง
เลขานุการฯ ไม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ บริ ษัทฯ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมาย
บุคคลที่เหมาะสมเข้ าร่วมประชุมและทําหน้ าที่แทน
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยการประเมินตนเอง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบทุกปี
7. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

(นายมังกร ธนสารศิลป์)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
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คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบท้ าย

(1) มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
(3) ต้ องไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ รวมทังต้
้ องไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะกรณีที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
(4) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(7) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน
การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระ
ต่ออีก ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสิน ทรั พย์ ที่มี ตัวตนสุทธิ ของบริ ษั ท หรื อ ตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ ากว่า
ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(8) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
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(9) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
(10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(11) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน ที่มีนยั
ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(12) มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(13) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน
ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(14) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษั ทแต่งตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จหรื อการให้ บริ การ
ทางวิ ช าชี พ เกิ น มูล ค่า ที่ กํ า หนดตาม ข้ อ (5) หรื อ (7) ให้ บ ริ ษั ท ได้ รับ การผ่อ นผัน ข้ อ ห้ ามการมี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ หรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชี พ เกิ น มูล ค่าดังกล่าว ก็ ต่อเมื่อบริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษั ท ที่แสดงว่าได้ พิ จารณาตามหลัก
ในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังฉบั
้ บที่แก้ ไข) แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตังกรรมการตรวจสอบด้
้
วย
1. ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
2. เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตาม ข้ อ (8) และ (9) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงาน การให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
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