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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสตกิส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าท่ี ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มอบหมาย ทําหน้าท่ีอย่างอิสระ เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหาร

กิจการดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกําหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ เป็นหลกั ตลอดจนได้นําหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาประกอบเป็นสว่นหนึง่ของกฎบตัรฉบบันี ้
 

2. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัติ 
 

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตัง้ 

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบโดยคดัเลือก

จากกรรมการอิสระ จํานวนอยา่งน้อย 3 ทา่น 

2.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ คัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ       

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น 

2.2.3 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบญัชี และ/

หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และมี

ความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่การเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน 

2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสม ของบริษัทให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนดั

หมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นําสง่เอกสารการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุและ

งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.2 คุณสมบัต ิ

กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
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3.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 
 

3.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1.1 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เหมาะสม 

3.1.2 กรณี ท่ี ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้องแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนด

อยา่งข้าภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจํานวนสมาชิกไมค่รบถ้วน  

 

3.2 การพ้นตาํแหน่ง 

3.2.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่โดยทนัที เม่ือ 

 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 

 - ครบวาระการดํารงตําแหนง่ 

 - ตาย 

 - ลาออก 

 - ถกูถอดถอน 

3.2.2 ทัง้นี ้ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้ง

ให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุม        

ผู้ ถือหุ้นจะได้พิจารณาแตง่ตัง้ กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

 

4.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้ สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็น

และเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 
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4.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของ             

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่

บริษัทฯ 

4.6 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.7 ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.8 มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด    

เม่ือเห็นว่าจําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลลุ่วง

ด้วยดี ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของ

บริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 
 

5.  การประชุม 

5.1 จาํนวนครัง้การประชุม  

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เม่ือมีระเบียบวาระจําเป็นท่ี

ต้องหารือร่วมกนั 

 

5.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธาน

ในท่ีประชมุ 

 

5.2.2 กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ตรวจสอบท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ เช่ียวชาญ หรือนกักฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม 
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5.2.4 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทุกครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นซึ่ง

เลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมาย

บคุคลท่ีเหมาะสมเข้าร่วมประชมุและทําหน้าท่ีแทน  

 

6.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยการประเมินตนเอง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุปี 

 

7.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

                  ประกาศ ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

 

 

               (นายมงักร ธนสารศลิป์) 

       ประธานกรรมการ 

     บริษัท เจดบัเบิล้ยดีู อินโฟโลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบท้าย 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 

(1)  มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ดํารงตําแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

(3) ต้องไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะกรณีท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

(4) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย  

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  

(6)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และ

บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น 

กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(7)  ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั 

การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระ

ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า        

ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(8) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และ

ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 

2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
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(9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

คา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(10)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั    

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(11)  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่น ท่ีมีนยั

ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(12)  มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(13) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน

ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

(14) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ        

ทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตาม ข้อ (5) หรือ (7) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ           

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลัก           

ในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีแก้ไข) แล้ววา่ การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระ 

พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบด้วย 

 

1.  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

2.  เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 

เพ่ือประโยชน์ตาม ข้อ (8) และ (9) คําว่า “หุ้นสว่น” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากสํานกังานสอบบญัชี หรือผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือ ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงาน การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

 


