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กฎบัตร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

1.วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรบริษทั  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ  
ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั  สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำม
มัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย  สอดคลอ้งตำม
ระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนมำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีดี  กำรบริหำรกิจกำร ด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสมมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  มีกำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ร่วมกบั
ผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้น
ถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำม
น่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวำ่บริษทัมีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งรอบคอบ เป็น
ธรรม โปร่งใส  และด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  คณะกรรมกำรบริษทั จึงก ำหนดให้จดัท ำ
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
2. ค ำจ ำกดัควำม 

“บริษัท” หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำรบริษัท” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“กรรมกำรตรวจสอบ” หมำยถึง กรรมกำรตรวจสอบบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“ผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร 4 รำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ ผูซ่ึ้งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย และให้ควำมหมำย
รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำร
ฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ 

 “คณะผู้บริหำร” หมำยถึง ผูด้  ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำย
ข้ึน ไป 
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“บริษัทใหญ่” หมำยถึง 

(ก) บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู ้
ออกหลกัทรัพย ์

(ข) บริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทัตำม (ก) เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตำม (ข) โดยกำรถือหุ้นของบริษทั
ดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
ท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลักทรัพยไ์ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 

 กำรถือหุน้ของบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

“บริษัทย่อย” หมำยถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุ้นของบริษทัตำม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น 
โดยกำรถือหุ้นของบริษทัดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพย์หรือบริษทัตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

บริษทัท่ีผูอ้อกหลักทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนด
นโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของ
บริษทันั้น 

กำรถือหุ้นของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดว้ย 

“บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน” หมำยถึง บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนั ไม่ว่ำ
บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล ำดบัใดๆ 

“บริษัทร่วม” หมำยถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลักทรัพย์หรือบริษทัย่อยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
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(ข) บริษทัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงิน
และกำรด ำเนินงำนของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำยดงักล่ำว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ย
หรือกิจกำรร่วมคำ้ 

 “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยถึง ผูถื้อหุ้นในบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์กำรถือหุ้นดงักล่ำวให้นับรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้มีอ ำนำจควบคุม” หมำยถึง ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำร
จดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงมีนยัส ำคญั ไม่ว่ำอิทธิพลดงักล่ำว
จะสืบเน่ืองจำกกำรเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ ำนำจตำมสัญญำ หรือกำรอ่ืน
ใดก็ตำม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คือบุคคลท่ีเขำ้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

(ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มเกินกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ข) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรของบริษทันั้นได ้
(ค) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย ผูบ้ริหำรกำรจดักำร

หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้ปฏิบติัตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรือกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 

(ง) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์มีกำรด ำเนินงำนในบริษทัหรือมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั
เยีย่งผูบ้ริหำร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต ำแหน่ง ซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่ำวของบริษทันั้น 

 กำรถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้ทีเ่กีย่วข้อง” หมำยถึง บุคคลหรือหำ้งหุน้ส่วนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(ก) คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว 
(ข) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว 
(ค) หำ้งหุน้ส่วนสำมญั ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 
(ง) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ  ำกดัควำม

รับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรับผิดชอบท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 30 ของหุ้น
ทั้งหมดของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 

(จ) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชน จ ำกดั ท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วน
ตำม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั
นั้น หรือ  
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(ฉ) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วน
ตำม (ค)  หรือ (ง) หรือบริษัทตำม (จ) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่ำวสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

“กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำร” หมำยถึง กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรใดๆ เยี่ยงผูบ้ริหำร และให้หมำยควำม
รวมถึงกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้ำ่เป็น
กำรลงนำมผูกพนัตำมรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรมีมติไวแ้ลว้ และเป็น
กำรลงนำมร่วมกบักรรมกำรรำยอ่ืน 

“ผู้ถือหุ้นที่มีนัย” หมำยถึง ผูถื้อหุ้นในกิจกำรใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของกิจกำรนั้น และกำรถือหุน้ดงักล่ำวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 
3. องค์ประกอบ กำรแต่งตั้ง และ คุณสมบัติ 

3.1 องค์ประกอบ และกำรแต่งตั้ง 
3.1.1 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน และมีกรรมกำร

ตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 คน ท่ีมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีหรือกำรเงิน ซ่ึง
สำมำรถสอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน 

3.1.2 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เพื่อท ำหน้ำท่ีกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ไดอี้ก 

3.1.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ คดัเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ 

3.1.4 หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหนำ้ท่ี
ช่วยเหลือ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนดัหมำยประชุม 
จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำร
ประชุม และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 

 ทั้งน้ี บริษทัจะรำยงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตำมขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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3.2 คุณสมบัติ 
 กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคุณสมบติักรรมกำร
อิสระของบริษทั (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบทำ้ย) 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
 4.1 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.1.1 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
4.1.2 เม่ือมีเหตุให้กรรมกำรตรวจสอบคนใดพน้จำกต ำแหน่ง และมีผลให้จ  ำนวนกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่ครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.1.1 คณะกรรมกำรบริษทั จะแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่
ทดแทนเพื่อให้ครบจ ำนวนอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ  ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่
ครบถว้น 

4.2 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
4.2.1 กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

 - ตำย 
 - ลำออก 
 - พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
 - คณะกรรมกำรบริษทั  มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 - ขำดคุณสมบติัของกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

4.2.2 หำกกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทั 
ล่วงหน้ำพร้อมเหตุผล ภำยใน30 วนั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบทดแทน โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองกำรลำออกพร้อมส่งส ำเนำหนังสือกำรลำออกให้
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทรำบ 

4.2.3 หำกกรรมกำรตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง บริษทั จะแจง้เร่ืองกำรถูก
ถอดถอนพร้อมสำเหตุใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ 

5. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และ
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

5.2 สอบทำนใหบ้ริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร



                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย Updated March 2020 หนำ้ท่ี 17/38 
   

เงินทั้ งรำยไตรมำสและประจ ำปี ทั้ งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ
ประเทศไทย และส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนสำกล 

5.3 สอบทำนกำรปฏิบติังำน ให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนบริษทั 

5.4 สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และพิจำรณำกำร
เปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.5 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ำมำใหม่ และเลิกจ้ำง ผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษัท 
รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำม
เห็นชอบในกำรน ำเสนอเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ผูบ้ริหำรและคณะผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.6 สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบัติตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่
ในกำรเขำ้สู่กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) ท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5.7 ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงและติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองร้องเรียนอนัเป็นกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำร
ทุจริตท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแสตำมมำตรกำร
ป้องกนัทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

5.8 สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม
ตำมวธีิกำรและมำตรฐำนกำรตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

5.9 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกร
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปีของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.10 อำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองได้ตำมควำม
จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำร
วำ่จำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบขอ้ก ำหนดของบริษทั 

5.11 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อ
ช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

5.12 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริษทั ก่อนรำยงำนตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึง
รำยงำนระบุเก่ียวกบัควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน 
ควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอ่ืนท่ีเห็นว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 
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5.14 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำร
บริษทั และจดัใหมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.15 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ำหนด ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละคน 
7) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎ

บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
8) รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
5.16  เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์

อนัควรสงสัยว่ำกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำ
ควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้อง
รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ี
ได้รับแจ้งจำกผูส้อบบัญชีก่อนรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์ 

5.17 ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้
รำยงำนส่ิงท่ีตรวจพบดงัต่อไปน้ีในทนัทีต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะได้
หำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

  1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อก ำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 



                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย Updated March 2020 หนำ้ท่ี 19/38 
   

   เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และไดมี้กำร
หำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้วำ่  ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด หำกปรำกฎวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบโดยตรงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

5.18 ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 

 ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญผูบ้ริหำร หรือคณะ
ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทั ยงัคงมี
ควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 
 
 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั 
จะตอ้งรำยงำนตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมกำร
บริษทั เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วำ่ดว้ยกำร
รำยงำนผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. กำรประชุม 
6.1 จ ำนวนคร้ังกำรประชุม 

6.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยำ่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง 
6.1.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้

หำกมีกำรร้องขอจำก ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือผูส้อบบญัชี เม่ือมีระเบียบวำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือร่วมกนั 

6.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
6.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้ งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประธำนในท่ีประชุม 

6.2.2 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ให้
กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 
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6.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผูเ้ช่ียวชำญ หรือนักกฎหมำยจำกภำยนอกเขำ้ร่วมประชุม
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

6.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง และในกรณีท่ีมีเหตุ
จ ำเป็นซ่ึงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจมอบหมำยบุคคลเขำ้ร่วมประชุมและท ำหนำ้ท่ีแทน 

6.3 กำรลงคะแนนเสียง 
6.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมกำรตรวจสอบหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนนถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั และ
ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

6.3.2 กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจำรณำจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้นๆ 

6.4 บันทกึรำยงำนกำรประชุม 
ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นจดผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทั้ งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ให้
คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 

8. ค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
        ประกำศ ณ วนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ.2562 
         
 
             (นำยนริศ  ศรีนวล) 
                   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2562  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2562 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2562   เม่ือวนัท่ี  14 สิงหำคม 2562 
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    ภำคผนวกกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
            เอกสำรแนบทำ้ย 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ ำประกันกำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ี
ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้น
บำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  



                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย Updated March 2020 หนำ้ท่ี 22/38 
   

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

ทั้งน้ี ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมี

กำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็น

กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

 
อำ้งอิง 

1) พรบ. บริษทัมหำชน พ.ศ.2553 มำตรำ 68/ มำตรำ 86 
2) คุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตำมคู่ มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ

จรรยำบรรณธุรกิจ  
3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำร

อนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ข้อ 16 (2) คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ/ คุณสมบัติ
เพิ่มเติมของกรรมกำรตรวจสอบ ตำม ขอ้ 16 (3) (ข) 

 
 

 

 

 

 


