
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) 

East Coast Furnitech Public Company Limited 
 
  



2 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วตัถปุระสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคญัประการหนึ่งของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความ
มั่นใจแก่ผู้ มีส่วนได้เสียว่าการด าเนินการของบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธิภาพ เพื่อปอ้งกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร มีความเข้าใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นอิสระอยา่งน้อยสาม (3) คน โดยมีทกัษะความ 

ช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยหนึง่ (1) คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี/การเงิน และมีความรู้ตอ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีตอ่การเปลีย่นแปลงของรายงานทางการเงิน 

 

3. คณุสมบตั ิ
3.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย   

3.2 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่
ส านักงาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3.3 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  
มารดา  คูส่มรส  พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

3.4 ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์  เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั 
ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท 
หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
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มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

3.5 ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

3.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

3.7 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

3.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

4. การแตง่ตัง้ วาระการด ารงต าแหนง่ และการพ้นจากต าแหนง่ 
4.1 การแตง่ตัง้ 

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ คัดเลือกแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 

4.1.2 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตทุี่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ
อยูไ่ด้จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน 
เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1.3 ให้ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.2 วาระการด ารงต าแหนง่ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบริษัทฯ  
 

4.3 การพ้นจากต าแหนง่ 
4.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 
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ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 
ค) ลาออก 
ง) เสยีชีวิต 
จ) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 

 

4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ ให้
ยื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมเหตผุล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ พร้อมสง่ส าเนาหนงัสอืลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลาออก 

 

4.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้
บริษัทฯ แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถกูถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่ว
ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้  

 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
5.2 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ 

ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5.5 พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ 
เสอนคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน 
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายการทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
5.8 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
5.9 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซึง่อาจ

มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการ
หรือการกระท าที่ต้องรายงานมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

5.9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
5.9.2 การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
5.9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารแล้ววา่ ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า
มีการเพิกเฉยตอ่การด าเนินการแก้ไขดงักลา่ว โดยไมม่ีเหตผุลอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่
พบดงักลา่วตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

 

6. อ านาจด าเนินการ 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจด าเนินการ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ 
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึง่การด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง  ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ 
 

7. การประชมุ 
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7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชมุอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยประชุม
ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเก่ียวกบับญัชี
และการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเชิญผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ทัง้บริษัทใหญ่
และบริษัทยอ่ยให้เข้าร่วมประชมุ หารือ ชีแ้จง หรือตอบข้อซกัถามได้ 

7.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสัง่ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวัน
ประชมุอยา่งน้อย 7 วนั เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวา่นัน้ก็ได้ 

7.3 องค์ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทัง้นี ้ใน
กรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปีต้องมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินเข้าร่วมประชมุ 

7.4 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.5 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

7.6 การลงคะแนนเสยีงกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีสว่นได้เสยีใด ๆ ในเร่ืองที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ ๆ 

7.7 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน 
7.8 รายงานการประชุม ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึง่รายงานการประชุมดงักลา่วต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.1 การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

8.1.1 รายงานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ก) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบคุวามเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ 

ไว้อยา่งชดัเจน 
ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหวา่งปี 
ค) รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ง) รายงานอื่นใดที่เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

 

8.1.2 รายงานสิง่ที่ตรวจพบในทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลาในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้
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ก) รายงานการทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ข) รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวข้อง 
 

8.2 การรายงานของบริษัทจดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 
8.2.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม
น าส่งแบบแจ้งรายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ 

ข) น าส่งหนังสือรับรอง และประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 
 

8.2.2 การเปลีย่นแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ข) น าสง่หนงัสือรับรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ

การแตง่ตัง้ใหมพ่ร้อมการรายงานมติการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.2.3 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนั 
นบัแตว่นัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

 

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัให้มีขึน้ทกุปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่
เก่ียวข้องอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้เกิดประสทิธิผลตอ่ผู้ ถือหุ้นและองค์กรสงูสดุ 
 

กฎบตัรนีไ้ด้เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ และทบทวน 
 ในการประชมุครัง้ที่ 10/2561 เมือ่วนัท่ี 21 กนัยายน 2561 

 
 

 


