กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561
(ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1
บททัวไป
่
กฎบัตรนี้จดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ ตรวจทาน ความถูกต้องของการดาเนินงานในประเด็นต่างๆ
ที่อ าจถู ก มองข้า ม อีก ทัง้ ยัง เป็ น การช่ ว ยให้กิจ การมีร ะบบการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี (Good Corporate Governance)
ได้ตามมาตรฐานและเป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ตามที่ได้ร ั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ
(Best Practice Guideline for Audit Committee) เพื่อสร้างความเชื่อมันและแสดงความโปร่
่
งใสในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน หน่ วยงานราชการ และผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสีย ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
ข้อ 1.1 กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561” (ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ. 2559)
ข้อ 1.2 กฎบัตรนี้ จัดทาขึน้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจเกีย่ วกับ ขอบเขต บทบาทอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน)
(ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั ฯ”)
ข้อ 1.3 กฎบัต รนี้ มีผ ลบัง คับ ใช้ต ัง้ แต่ ว นั ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 เป็ น ต้น ไป โดยการอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อ 1.4 ยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2559”
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หมวดที่ 2
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบดังนี้
2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการที่ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น ผู้บ ริห าร และเป็ น กรรมการอิส ระ มีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ ความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ และต้องมี
คุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด
2.1.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ ดา้ นการบัญชี
และการเงิน
2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
2.1.4 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ควรมีความรู้และประสบการณ์ ท่หี ลากหลาย ทัง้ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ กฎหมาย หรือ การบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ 3.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อ งเป็ น กรรมการของบริษัท ฯ ซึ่งพิจ ารณาแต่ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
โดยมีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ จะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัด เจน และจัด ส่ ง เอกสารเพื่อ รายงานส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีก่ าหนด
3.1.2 หากเสนอชื่อบุคคลให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ จะต้องระบุรายละเอียดเพือ่ ให้ผถู้ อื หุ้น
ได้พจิ ารณาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ ในการตัดสิน ใจของคณะกรรมการบริษัท
และผูถ้ อื หุน้
3.1.3 ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
3.1.4 ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (3.1.3) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.1.5 บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3.1.6 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพือ่ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
3.1.7 วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่ง
3.1.1 กรรมการตรวจสอบ มีว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นั บ จากวัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั
3.1.2 กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตาแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตาแหน่งตามวาระเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมายหรือ
ตามข้อบังคับบริษทั
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
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หมวดที่ 3
การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
3.1.3 กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษทั
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล
3.1.4 กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การคัดเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกวาระ
หนึ่งได้
3.1.5 หากจานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 คน ควรเร่งดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ทนั ทีหรือ
อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีก่ รรมการไม่ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ก ารด ารงสถานะของบริษัท จดทะเบีย นตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3.1.6 ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์เ ข้า เป็ น กรรมการในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัด ไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
3.1.7 ในระหว่างสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ให้คณะกรรมการบริษัท
ทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.1.8 ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเหตุอ่นื ทีท่ าให้กรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น แต่งตัง้ บุคคลที่มี
ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เ ป็ นกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนคณะกรรมการบริษทั ที่เหลืออยู่ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่ นแทน เพือ่ ให้มจี านวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั ทีจ่ านวนไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลา
3.1.9 กรณีทว่ี าระของกรรมการผูล้ าออกเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นาเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติและความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ 4.1 คุณสมบัตทิ วไปของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิ
ั่
สระ
4.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการที่ไ ม่ไ ด้เ ป็ น ผู้บ ริห าร มีค วามเป็ น อิส ระในการท าหน้ า ที่แ ละ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ
4.1.3 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท ฯ
บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม บริษัท ย่ อ ยล าดับ เดีย วกัน ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ ห รือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม
ของบริษทั ฯ
4.1.4 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
4.1.5 มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้ ร ับ
มอบหมายโดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4.1.6 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี
หรือการเงินอย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน และควรได้รบั
การพัฒนาด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
ซึง่ จะมีผลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้
4.1.7 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น ไม่เกิ น 3 บริ ษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียนนัน้ ไม่เกิ น 5 บริ ษทั ยกเว้นในกรณีได้รบั มอบหมาย
จากบริษทั ฯ ให้ไปดารงตาแหน่ง เพื่อการปฏิบตั หิ น้าด้วยความเต็มที่
4.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความเห็นหรือ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติและความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่ อ)
ข้อ 4.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิส ระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณ สมบัติส อดคล้อ งกับ หลักเกณฑ์ข องส านัก งานคณะกรรมการก า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือ นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
หรือเป็ นผูม้ อี านาจ ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุ ต ร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุ ต รกับ ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุ ม หรือ บุ ค คลที่จ ะได้ร ับ
การเสนอชื่อเป็ นผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุ้นซึง่ เป็ น
ผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(5) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพัน ธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานตรวจสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
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หมวดที่ 4
คุณสมบัติและความเป็ นอิ สระของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่ อ)
(7) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกีย่ วกับการดาเนินการงานของบริษทั ฯ
หมายเหตุ
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จากัด (มหาชน) ได้กาหนดคุณสมบัตเิ รื่องการถือหุน้
ของกรรมการอิสระตามข้อ 1. / 8. ไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั ซึง่ กาหนดการถือหุน้
ไม่เกินร้อยละ 1
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 5.1 ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบถู ก ก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งชั ด เจนเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรและ
ต้องเปิดเผยให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1.1 การกากับและติ ดตามการปฏิ บตั ิ
5.1.1.1 สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดย
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและบัญชี
5.1.1.2 สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิท ธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนกาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านและกาหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.1.1.3 สอบทานให้บ ริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และกากับดูแลหน่ วยงานกากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ (Compliance)
5.1.1.4 พิจ ารณาการเปิ ด เผยข้อมูลของบริษัท ฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล รวมถึงเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และเป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.1.5 สอบทานและประเมิน การบริห ารความเสี่ย งการด าเนิ น งานของบริษัท ฯ ในทุ ก ป จั จัย ทัง้ ภายใน
และภายนอกอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
5.1.1.6 พิจารณารายการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อนาเสนอที่ประชุมกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณา
5.1.1.7 ก าหนดแนวทางการปฏิบ ัติง านกับ ผู้ส อบบัญ ชี ฝ่า ยตรวจสอบภายใน รวมถึง การก าหนดแผน
การตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
5.1.1.8 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและสอบทานข้อมูลการดาเนินงาน โดยการสอบทานนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการควบคุม ดูแล การเก็บรักษา และการใช้ทรัพย์สนิ อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
5.1.1.1 จัดทารายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงาน
ที่เ กี่ย วข้อ งก าหนดโดยเปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริษัท ฯ ซึ่งรายงานดัง กล่ า วต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุม ของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็น การทบทวน หรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(ฌ) จ านวนครัง้ ในการประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มในการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
(ญ) ความเห็นเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองและรายคณะ
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
5.1.2 การดาเนิ นการด้านบรรษัทภิ บาล
5.1.2.1 หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีเ่ ห็นสมควร
(ก) ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(ข) กรณีทุจริตหรือข้อบ่งชีว้ า่ อาจมีการทุจริต หรือบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝื นหรือปฏิบตั ิไม่ชอบด้วยกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ
หากคณะกรรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อ กลต.
หรือ ตลท.
5.1.2.2 สอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนมีการประเมิน
ความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ ได้ในทุกกระบวนการ และสนับสนุ นให้มกี ระบวนการส่งเสริม ปลูกฝงั ทุกคน
ในองค์กรให้ตระหนักและพึงปฏิบตั ิ
5.1.2.3 สอบทานการปฏิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับจรรยาบรรณ
ทีด่ ที างธุรกิจ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั รับทราบและพิจารณาอนุ มตั ิ และรายงานการกากับดูแลกิจการ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1.2.4 สอบทานการดาเนินงานของบริษทั ฯ ถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด กฎหมาย ของ กลต. ตลท. และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5.1.2.5 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.2.6 พิจ ารณาและจัด ให้ มีก ระบวนการรับ แจ้ ง เบาะแสโดยเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งาน เกี่ย วกับ รายการ
ในงบการเงินที่ไม่ เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ และเก็บรักษาข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสไว้เป็ นความลับ มีกระบวนการสอบสวน
ทีเ่ ป็ นอิสระ และติดตามทีเ่ หมาะสม
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หมวดที่ 5
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ (ต่อ)
5.1.3 พิ จารณาเสนอแต่งตัง้ ถอดถอน
5.1.3.1 พิจ ารณาเสนอแต่ ง ตัง้ ถอดถอน เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ด าเนิ น การเกี่ย วกับ
การประชุม และอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่
5.1.3.2 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี รวมถึง การเลิกจ้า งผู้ ส อบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ นาเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ตลอดจนร่วมวางแนวทางการปฏิบตั งิ านกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยเป็ นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5.1.3.3 พิจารณา แต่ง ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน คณะผูต้ รวจสอบภายในอิสระและหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
5.1.4 อื่นๆ
5.1.4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในและประเมินผล นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
5.1.4.2 ทบทวน สอบทาน แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
5.1.4.3 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 6
ระเบียบการประชุม
ข้อ 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ข้อ 6.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจานวนคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ หมด
ข้อ 6.3 องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะจะลงมติในทีป่ ระชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด
ข้อ 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยดึ ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ่ง มีส่ว นได้เ สีย ในเรื่องใดไม่ มีส ิท ธิอ อกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนัน้ ในกรณี ท่ีท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝา่ ยเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าด
ข้อ 6.5 ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น กรณี พเิ ศษได้ หากมีการร้องขอจาก
กรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษทั
ข้อ 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมเป็ นการเฉพาะกับ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน
อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ข้อ 6.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีควรการประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้
ข้อ 6.8 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุม
ในหัวข้อทีก่ าหนด
ข้อ 6.9 เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบควรจัด ท าวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม เพื่อ น าส่ง ให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพือ่ ให้
ทุกท่านได้มเี วลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพือ่ รักษาสิทธิ
หรือผลประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี น่ื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 6.10 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทารายงานการประชุม เพือ่ นาส่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั
ข้อ 6.11 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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หมวดที่ 6
ระเบียบการประชุม (ต่อ)
ข้อ 6.12 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดประชุม เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการทางบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี และข้อมูล
ทางบัญชีอน่ื ๆ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เผยแพร่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปทราบ
่
(2) การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
(3) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการดาเนิน งาน
ของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการตรวจสอบ ปญั หา หรือข้อจากัด ที่เกิด ขึ้นร่วมกับ
ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
(4) การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ เป็ นต้น
(5) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) การปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
(7) การพิจารณาประเมินผลตนเองเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ 6.13 คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทัง้ หมดที่ได้จดั
ให้มขี น้ึ ในรอบปี
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หมวดที่ 7
การรายงาน
ข้อ 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไว้อย่างชัดเจนต่อคณะกรรมการบริษทั
ข้อ 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมทีท่ าการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
ข้อ 7.3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ

หมวดที่ 8
ที่ปรึกษา
ข้อ 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
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หมวดที่ 9
ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ 9.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการทบทวน เสนอแนะ แก้ไ ข เปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เห็นสมควรเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 10
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ข้อ 10.1 คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องตนเองและทัง้ คณะถึง ประสิท ธิภ าพและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ
ฉบับปรับปรุงนี้ได้รบั การอนุ มตั ใิ นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศใช้
ครัง้ ที่ 2 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ลงชื่อ .............................................................
(นายสุวฒ
ั น์ แดงพิบลู ย์สกุล)
(ประธานกรรมการบริษทั )

ลงชื่อ .............................................................
(นางสาวชมเดือน ศตวุฒ)ิ
(กรรมการผูจ้ ดั การ)

หมายเหตุ :
- ประกาศใช้ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 และทบทวนครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
- ทบทวน แก้ไข และประกาศใช้ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2561 | หน้าที่ 16

