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กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแล
กิจการที(ดี จึงได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยคณะกรรมการที(มีความเป็ นอิสระ ทํา
หน้ าที(ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริ ษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื(อให้ มีความมัน( ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ถูกต้ องตามกฎหมาย สอดคล้ องตาม
ระเบียบการปฏิบตั ิงานที(ดี การบริ หารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้ าที(ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ร่ วมกับผู้สอบบัญชี
เพื(อให้ มนั( ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื(อถื อ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกําหนดที(เกี(ยวข้ อง สร้ างความมัน( ใจและความน่าเชื(อถือแก่ผ้ ลู งทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียว่า มีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่ งใส และมีการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไว้ ดงั ต่อไปนี 1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท ที(เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2 กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชํานาญที(เหมาะสมตามภารกิจที(ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
1.3 ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเลื อกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
(งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.4 ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
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2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 1) ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
อที(ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2) เป็ นกรรมการอิสระที(เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที( ทจ. 28/2551

เ รื( อ ง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที(ออกใหม่ ทจ.28/2551 รวมถึงฉบับแก้ ไขเพิ(มเติม
ดังนี (ก) ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ(งของจํานวนหุ้นที( มีสิทธิ ออกเสียงทัง- หมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
- - ให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที(เกี(ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
- ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที(มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที(ปรึ กษาที(ได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมี ลัก ษณะดัง กล่า วมาแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่า สองปี ก่ อ นวันที( ยื(น คํ า ขออนุญ าตต่อสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
- - ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณี ที(กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที(ปรึ กษาของส่วนราชการซึ(งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที(มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที(เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี(น้อง และบุตร รวมทังคู
- ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที(จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มี อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที( อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
- เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที(มีนยั หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ที(มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวัน ที( ยื( น คํ า ขออนุ ญ าตต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ ดังกล่าว รวมถึงการทํ ารายการ
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ทางการค้ าที(กระทําเป็ นปกติเพื(อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการ
เกี(ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คํ -าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี -สิน รวมถึงพฤติการณ์อื(นทํานองเดียวกัน
ซึง( เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี -ที(ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ(ง ตังแต่
- ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที(มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
- ยี(สิบล้ านบาทขึ -นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ(ากว่า
ทังนี
- - การคํานวณภาระหนี -ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที(เกี(ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที(เกี(ยวโยง
กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี -ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี -ที(เกิดขึ -นในระหว่าง
หนึง( ปี ก่อนวันที(มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที(มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ(งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า สองปี ก่ อ นวั น ที( ยื( น คํ า ขออนุ ญ าตต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ(งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที(ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที(ปรึกษาทางการเงิน ซึง( ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นที(มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
- วย เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที(ยื(นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที(ได้ รับการแต่งตังขึ
- -นเพื(อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง( เป็ นผู้ที(เกี(ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที( มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที( มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที(มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที( มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที(ปรึ กษาที(รับเงินเดือนประจําหรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละหนึ(งของ
จํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษัทอื(น ซึ(งประกอบกิจการที(มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที(มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
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(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื(นใดที(ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี(ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ
(ญ) ไม่เป็ นกรรมการที(ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และ
(ฎ) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที(เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
นอกจากนี - กรรมการอิสระที(ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที(มี
ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญ ชี หรื อการเงิ นเพี ยงพอที( จ ะสามารถทํ าหน้ าที( ใ นการสอบทานความ
น่าเชื( อถื อของงบการเงิ นได้ นอกจากนี - บริ ษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื( นๆ ประกอบด้ วย เช่น
ประสบการณ์ทางธุรกิจ ความเชี(ยวชาญเฉพาะทางที(เกี(ยวข้ องกับทางธุรกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที)
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื(อให้ มนั( ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื(อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที(รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
าปี
3.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะ
ให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที(เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ(งสําคัญ พร้ อมทังนํ
- าข้ อเสนอแนะ
เกี( ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที(สําคัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3.3 สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องกับบริ ษัท
3.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู
- ้ สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที(ยอมรับโดยทัว( ไป
3.6 พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที(เกิดรายการที(เกี( ยวโยงกัน หรื อรายการที(อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
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3.7 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี(ยงที(เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.8 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4
ครัง3.9 ให้ ความเห็ นชอบในการพิ จ ารณา แต่ง ตัง- โยกย้ าย เลิ กจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื(นใดที(รับผิดชอบ
3.10 ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที( ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร
หรื อพนักงานของบริ ษัทที(เกี(ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที(เห็นว่าเกี(ยวข้ องหรื อ
จําเป็ น
3.11 ให้ มีอํานาจว่าจ้ างที(ปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คําปรึ กษา
ในกรณีจําเป็ น
3.12 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท ซึง( รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้ อมทังปั
- ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที(อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3.15 ปฏิ บตั ิงานอื( นตามที( คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที( และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี 4.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
- อีกได้ นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น
กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื(อ
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(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี - หรื อตามหลักเกณฑ์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) พ้ นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื(นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทโดยควรแจ้ ง
เป็ นหนังสือล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัท
จะแจ้ ง เรื( องการลาออกพร้ อมสํ าเนาหนัง สื อลาออกให้ ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ทราบ ในกรณี ที(กรรมการ
ตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่ง ทัง- คณะ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที( พ้ นจากตํ าแหน่งต้ องรั กษาการใน
ตําแหน่งเพื(อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที(
4.3 ในกรณี ที( ตํ า แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุอื( น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
- คคลที(มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ -นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน
เพื( อให้ กรรมการตรวจสอบมี จํ านวนครบตามที( คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนด โดยบุคคลที( เ ข้ าเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระที(ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง( ตนแทน
5. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี 5.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและ
เรื( องอื(นๆ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง- หรื อให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ
เพื(อพิจารณาเรื( องจําเป็ นเร่งด่วนอื(นๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
5.2 กรรมการตรวจสอบที(มีสว่ นได้ เสียในเรื( องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื( องนัน5.3 การออกเสียงในที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นที(เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญ
ในกรณีที(คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที(ประชุมออกเสียงเพิ(มขึ -นอีกหนึง( เสียงเป็ นเสียงชี -ขาด อย่างไร
ก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื(นๆ ที(มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นําเสนอเป็ นความเห็นแย้ งต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
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5.4 ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที( ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
คราวถัดไปเพื(อทราบทุกครัง5.5 ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที(ได้ รับมอบหมาย เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท
6.2 ในการปฏิ บตั ิหน้ าที( ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทํ า
ดังต่อไปนี - ซึ(งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื( อดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที(คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ต หรื อมีสิ(งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื(นที(เกี(ยวข้ อง
6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ(งที(มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
แล้ วว่าต้ องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไข เมื( อครบกํ าหนดเวลาที(กําหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ(งอาจรายงานสิ(งที(พบดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลาดหลักทรั พย์
7.1 การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.1 รายงานมติที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้ อมนําส่ง
แบบแจ้ งรายชื(อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.1.2 นํ าส่ง หนังสื อรั บรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้ อมการรายงานมติการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาตามที(กฎหมายกําหนด นับแต่
วันที(คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
7.2 การเปลี(ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
7.2.1 รายงานมติที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ถึงการเปลี(ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2 นําส่งหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการตรวจสอบที(ได้ รับการ
แต่งตังใหม่
พร้ อมการรายงานมติการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบต่
อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7.3 รายงานมติที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทถึงการเปลี( ยนแปลงหน้ าที( และขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับแต่
วันที(มีมติของคณะกรรมการบริ ษัทเกี(ยวกับการเปลี(ยนแปลงดังกล่าว
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