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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร : ทบทวน สงิหาคม 2563 

กฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

1.วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมกำรบริษทั  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ  ท ำ
หนำ้ท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั  สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ใจวำ่
กำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย  สอดคลอ้งตำมระเบียบ
ปฏิบติั  ตลอดจนมำตรฐำนทำงจริยธรรมท่ีดี  กำรบริหำรกิจกำร ด ำเนินไปอยำ่งเหมำะสมมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  มีกำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมน่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียว่ำบริษทัมีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส  และด ำเนินธุรกิจตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  คณะกรรมกำรบริษทั จึงก ำหนดใหจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ค าจ ากดัความ 

“บริษัท”    หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมการบริษัท”   หมายถึง คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“กรรมการตรวจสอบ”   หมายถึง กรรมกำรตรวจสอบบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“ผู้บริหาร”   หมายถึง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั 

บริหำร 4 รำยแรกนบัต่อจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรลงมำ ผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่ง 

เทียบเท่ำกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย และใหค้วำมหมำย 

รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบั 

ผูจ้ดักำรข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ 

 “คณะผู้บริหาร”  หมายถึง ผูด้  ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดักำรข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ
ผูจ้ดักำรข้ึนไป 
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“บริษัทใหญ่”  หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อก
หลกัทรัพย ์

(ข) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตำม (ก) เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกบริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทัตำม (ข) โดยกำรถือหุ้นของบริษทั
ดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูก
ถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 

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

“บริษัทย่อย”  หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข) บริษทัท่ีบริษทัตำม (ก) ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุ้นของบริษทัตำม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยกำร
ถือหุ้นของบริษทัดังกล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มรวมกนั
เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตำม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำย
ทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทันั้น 

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

“บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั”  หมายถึง บริษทัยอ่ยตั้งแต่ 2 บริษทัข้ึนไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนั 
ไม่วำ่บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล ำดบัใด ๆ 
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“บริษัทร่วม” หมายถึง 

(ก) บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ ำนวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ข) บริษทัท่ีผูถื้อหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำงกำรเงินและ
กำรด ำเนินงำนของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำยดงักล่ำว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจกำร
ร่วมคำ้ 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายถึง ผูถื้อหุ้นในบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์กำรถือหุ้นดงักล่ำวให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้มีอ านาจควบคุม”  หมายถึง  ผูถื้อหุ้นหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำร
จดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ไม่วำ่อิทธิพลดงักล่ำวจะสืบเน่ือง
จำกกำรเป็นผูถื้อหุ้น หรือไดรั้บมอบอ ำนำจตำมสัญญำ หรือกำรอ่ืนใดก็ตำม โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่คือบุคคลท่ีเขำ้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

(ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทั 

(ข) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรของบริษทันั้นได ้
(ค) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย ผูบ้ริหำรกำรจดักำรหรือกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัใหป้ฏิบติัตำมค ำสั่งของตนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั 

(ง) บุคคลท่ีตำมพฤติกำรณ์มีกำรด ำเนินงำนในบริษทัหรือมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัเยี่ยง
ผูบ้ริหำร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต ำแหน่ง ซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่ำวของบริษทันั้น 

 กำรถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผู้ทีเ่กีย่วข้อง”  หมายถึง บุคคลหรือหำ้งหุน้ส่วนท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(ก) คู่สมรสของบุคคลดงักล่ำว 
(ข) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว 
(ค) หำ้งหุน้ส่วนสำมญั ซ่ึงบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 
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(ง) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ  ำกัดควำม
รับผดิชอบ หรือเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรับผดิชอบท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมด
ของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 

(จ) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชน จ ำกดั ท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 
(ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ  

(ฉ) บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 
(ค)  หรือ (ง) หรือบริษทัตำม (จ) ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น 

(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่ำวสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

“กรรมการทีม่ีส่วนร่วมบริหาร”  หมายถึง กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรท่ีท ำหน้ำท่ี
รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรใดๆ เยี่ยงผูบ้ริหำร และให้หมำยควำม
รวมถึงกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้่ำเป็นกำร
ลงนำมผูกพนัตำมรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรมีมติไวแ้ลว้ และเป็นกำรลง
นำมร่วมกบักรรมกำรรำยอ่ืน 

“ผู้ถือหุ้นทีม่ีนัย”  หมายถึง ผูถื้อหุ้นในกิจกำรใดเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจกำรนั้น และกำรถือหุน้ดงักล่ำวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และ คุณสมบัติ 

3.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง 
3.1.1 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีหรือกำรเงิน ซ่ึง
สำมำรถสอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน 

3.1.2 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เพื่อท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ โดย
กรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ไดอี้ก 

3.1.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ คดัเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ 
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3.1.4 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำท่ี
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนัดหมำยประชุม 
จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำร
ประชุม และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 

 ทั้งน้ี บริษทัจะรำยงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 7 
วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ และ
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3.2 คุณสมบัติ 
 กรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบทำ้ย) 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1.1 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
4.1.2 เม่ือมีเหตุให้กรรมกำรตรวจสอบคนใดพน้จำกต ำแหน่ง และมีผลให้จ  ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่

ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.1.1 คณะกรรมกำรบริษทั จะแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่
ทดแทนเพื่อให้ครบจ ำนวนอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วนัท่ีมีจ  ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่
ครบถว้น 

4.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
4.2.1 กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

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

4.2.2 หำกกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ตอ้งแจง้เป็นหนังสือต่อบริษทั 
ล่วงหน้ำพร้อมเหตุผล ภำยใน 30 วนั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร
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ตรวจสอบทดแทน โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองกำรลำออกพร้อมส่งส ำเนำหนงัสือกำรลำออกให้ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทรำบ 

4.2.3 หำกกรรมกำรตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง บริษทั จะแจง้เร่ืองกำรถูกถอด
ถอนพร้อมสำเหตุใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ 

 
5. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
5.1 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบ

กำรควบคุมภำยใน 
5.2 สอบทำนใหบ้ริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ โดย

กำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำย
ไตรมำสและประจ ำปี ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และ
ส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนสำกล 

5.3 สอบทำนกำรปฏิบัติงำน ให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนบริษทั 

5.4 สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และพิจำรณำกำรเปิดเผย
ขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.5 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลบัเขำ้มำใหม่ และเลิกจำ้ง ผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษทั รวมถึง
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบในกำร
น ำเสนอเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหำรและคณะ
ผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.6 สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบติัตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ในกำร
เขำ้สู่กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) ท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5.7 ตรวจสอบหำขอ้เท็จจริงและติดตำมควำมคืบหนำ้เร่ืองร้องเรียนอนัเป็นกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บผำ่นกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแสตำมมำตรกำรป้องกนัทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

5.8 สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมตำม
วธีิกำรและมำตรฐำนกำรตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
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5.9 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกรของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี
ของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.10 อำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองได้ตำมควำม
จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรวำ่จำ้งให้
เป็นไปตำมระเบียบขอ้ก ำหนดของบริษทั 

5.11 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อช้ีแจงใน
เร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

5.12 พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริษทั และกำรตรวจสอบขอ้มูล
ทำงกำรเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ก่อนรำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึง
รำยงำนระบุเก่ียวกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน 
ควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอ่ืนท่ีเห็นว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

5.14 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
และจดัใหมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.15 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ย
ขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ

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

ตรวจสอบแต่ละคน 
7) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
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8) รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำม
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

5.16  เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควร
สงสัยวำ่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
กระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบ
บญัชีก่อนรำยงำนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

5.17 ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึง
อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้รำยงำนส่ิงท่ีตรวจ
พบดังต่อไปน้ีในทนัทีต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้
ทนัเวลำ 
1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 
3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
   เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และไดมี้กำรหำรือร่วมกนั

กบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้วำ่  ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หำก
ปรำกฎวำ่มีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึง 
อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบโดยตรงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

5.18 พิจำรณำสอบทำนคุณสมบติัของ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน 
(CFO)/ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชีใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  คุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บญัชีและกำรเงิน และผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชี ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.19 ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญผูบ้ริหำร หรือคณะผูบ้ริหำร 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทั ยงัคงมีควำม
รับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 
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  เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั จะตอ้ง
รำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบักำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรรำยงำนผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
6. การประชุม 

6.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
6.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยำ่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง 
6.1.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษไดห้ำกมี

กำรร้องขอจำก ประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ หวัหน้ำ
งำนตรวจสอบภำยใน หรือผูส้อบบญัชี เม่ือมีระเบียบวำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือร่วมกนั 

6.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
6.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประธำนในท่ีประชุม 

6.2.2 กรณีท่ีประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้
กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

6.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผูเ้ช่ียวชำญ หรือนกักฎหมำยจำกภำยนอกเขำ้ร่วมประชุมตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

6.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ัง และในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น
ซ่ึงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
อำจมอบหมำยบุคคลเขำ้ร่วมประชุมและท ำหนำ้ท่ีแทน 

6.3 การลงคะแนนเสียง 
6.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

ให้กรรมกำรตรวจสอบหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนนถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน และให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

6.3.2 กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจำรณำจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 
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6.4 บนัทกึรายงานการประชุม 
ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นจดผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ให้
คณะกรรมกำรบริษทัทรำบทุกปี 
 

8. ค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้รับ

อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 
 
        ประกำศ ณ วนัท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ.2563 
         
 
                นำยนริศ  ศรีนวล 
                   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2563  เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2563 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563   เม่ือวนัท่ี  14 สิงหำคม 2563 
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     ภาคผนวกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
            เอกสำรแนบทำ้ย 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ 
หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 
ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่ นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผู ้
มีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้ อ ำนำจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือ
รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ำประกนักำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ให้นบัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 
ทั้งน้ี ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัแลว้  กรรมกำรอิสระอำจไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัย่อยในล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือวำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรงำน 
 
อำ้งอิง 

1) พรบ. บริษทัมหำชน พ.ศ.2553 มำตรำ 68/ มำตรำ 86 
2) คุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั ตำมคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ  
3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้

เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ขอ้ 16 (2) คุณสมบติักรรมกำรอิสระ/ คุณสมบติัเพิ่มเติมของกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำม ขอ้ 16 (3) (ข) 


