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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วตัถุประสงค์ 

ภารกิจหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่ การสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที/กาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั ใน
ส่วนที/เกี/ยวกบัการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และ/หรือขอ้กาํหนดดา้นจริยธรรม จึงกาํหนดใหมี้กระบวนการสอบทานทางธุรกิจสมํ/าเสมอเพื/อให้เกิด
ความมั/นใจเกี/ยวกับประสิทธิภาพและการถือปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที/คณะกรรมการบริษัทกําหนด
โดยทั/วไปหนา้ที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะครอบคลุมถึง 

• การปฏิบติัหนา้ที/อย่างอิสระในการสอบทานกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายในของบริษทั 

• การสอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั 

• การเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีฝ่ายบริหาร
และหวัหนา้ส่วนงานต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งปฏิบติังานตามหนา้ที/และความรับผิดชอบที/ไดรั้บมอบหมาย โดยถือตามแนวดาํเนินงานที/
แสดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ 4 เรื/องอาํนาจหนา้ที/และความรับผิดชอบ ของกฎบตัรฉบบันีD  

 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไดรั้บแต่งตัDงจากคณะกรรมการ หรือที/ประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทั จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย 2 คน 

2.2) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที/มีสิทธิออกเสียงทัDงหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจ
มีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทัDงนีD ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้/เกี/ยวขอ้งของ
กรรมการรายนัDนๆ ดว้ย 

2.3) เป็นกรรมการที/ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัDงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจา้ง พนกังาน ที/ปรึกษาที/
ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคล
ที/อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัDง  

2.4) เป็นกรรมการที/ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที/เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี/น้องและบุตร รวมทัD งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื/น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที/จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 
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2.5) เป็นกรรมการที/ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจมีความ
ขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที/อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัDงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที/มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้/มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัDง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที/กระทาํเป็นปกติ เพื/อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี/ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ํDาประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีD สิน รวมถึงพฤติการณ์อื/นทาํนอง
เดียวกนั ซึ/ งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีD ที/ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ/ง ตัDงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์/มี
ตวัตนสุทธิหรือตัDงแต่ 20 ลา้นบาทขึDนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ/ากวา่ ทัDงนีD  การคาํนวณภาระหนีDดงักล่าวให้เป็นไป
ตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการที/เกี/ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การทาํรายการที/เกี/ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีD ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีD ที/เกิดขึDนใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที/มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

2.6) เป็นกรรมการที/ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นที/มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ/งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตัDง 

2.7) เป็นกรรมการที/ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ/งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที/ปรึกษากฎหมาย หรือ 
ที/ปรึกษาทางการเงิน ซึ/งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที/อาจ
มีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นที/มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนัDนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตัDง 

2.8) เป็นกรรมการที/ไม่ไดรั้บการแต่งตัDงขึDนเพื/อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ/ ง
เป็นผูที้/เกี/ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

2.9) ไม่ประกอบกิจการที/มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที/มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที/มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที/มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที/ปรึกษาที/รับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที/มีสิทธิออกเสียงทัDงหมดของบริษทัอื/น ซึ/ งประกอบ
กิจการที/มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที/มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2.10) ไม่มีลกัษณะอื/นใดที/ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี/ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัDงให้เป็นกรรมการอิสระที/มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 2.2 – 2.10 แลว้กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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2.11) ไม่เป็นกรรมการที/ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั 

2.12) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที/เป็นบริษทัจดทะเบียน 

2.13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที/จะสามารถทําหน้าที/ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัDงนีD  ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ที/มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที/จะสามารถทาํ
หนา้ที/ในการสอบทานความน่าเชื/อถือของงบการเงินได ้

2.14) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัอื/นๆ ตามที/กาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทั 
และเมื/อครบกาํหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัDงจากคณะกรรมการบริษทัอีกก็ได ้   

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้  กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากตาํแหน่งเมื/อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั หรือมี
ลกัษณะที/แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที/จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที/มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้
ตามที/กาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที/ 4) พ.ศ. 2551 

4) ที/ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

กรณีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื/นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

ในกรณีที/ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื/นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัDงบุคคลที/มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เวน้แต่วาระของกรรมการ
ตรวจสอบผูน้ัDนจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการบริษทัจะไม่แต่งตัDงกรรมการที/วา่งลงแทนก็ได ้กรรมการที/ไดรั้บการ
แต่งตัDงทดแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที/ยงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ/งตนแทน 

 

4. อาํนาจหน้าที/ 

4.1 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัD ง และพิจารณาแกไ้ขในประเด็นที/เห็นวา่จาํเป็นและ
เหมาะสม 

4.2 สอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที/กาํหนดโดย
กฎหมายอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 
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4.3 พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบเกี/ยวกบัการเปลี/ยนแปลงหลกัการบญัชี หรือวิธีปฏิบติัทางบญัชีที/สาํคญัที/เสนอโดย
ฝ่ายบริหารของบริษทั 

4.4 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที/เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวธีิการและมาตรฐานที/ยอมรับโดยทั/วไป 

4.5 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัDง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.6 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที/เสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึงการสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารที/มี
ต่อประเด็นการตรวจสอบที/ไดมี้การเสนอและรายงานไว ้

4.7 สามารถเขา้พบผูบ้ริหาร ติดต่อพนกังานและเขา้ถึงขอ้มูลที/เกี/ยวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 

4.8 สอบทานร่วมกบัหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื/นๆ ที/เกี/ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัDง เสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ/ งมีความเป็นอิสระเพื/อทาํหน้าที/เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั 

4.10 ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัD ง 

4.11 พิจารณารายการที/เกี/ยวโยงกนัหรือรายการที/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพื/อใหม้ั/นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

4.12 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ/งรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีD  

4.12.1 ความเห็นเกี/ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที/เชื/อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

4.12.2 ความเห็นเกี/ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

4.12.3 ความเห็นเกี/ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.12.4 ความเห็นเกี/ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

4.12.5 ความเห็นเกี/ยวกบัรายการที/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4.12.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

4.12.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที/คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที/ตามกฎบตัร 

4.12.8 รายการอื/นที/เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั/วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที/และความรับผิดชอบที/
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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4.13 ปฏิบติัการอื/นตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที/ และความรับผิดชอบที/กาํหนดไวใ้นกฎบตัร หรือตามที/คณะกรรมการ
บริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.14 ในการปฏิบติัหนา้ที/หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการที/เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการทุจริตหรือมี
สิ/งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที/สําคญัในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ซึ/ งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื/อ
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที/คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 

5. ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที/ ที/ได้รับ
มอบหมายไวใ้นกฎบตัรนีD  และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

6. การประชุม 

6.1 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก 2 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในฐานะที/เป็นผูซึ้/ งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื/อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื/น
และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นัDนก็ได ้

6.3 กรรมการตรวจสอบซึ/งมีส่วนไดเ้สียในเรื/องใดตอ้งไม่อยูใ่นที/ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื/องนัDน 
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลอื/น เช่น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการผูจ้ดัการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานต่างๆ หวัหนา้ส่วนงาน หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในและ
ผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกบับุคคล
อื/นเช่นวา่นัDน หากเห็นวา่มีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที/ควรหารือกนัเป็นการเฉพาะ 

 

7. องค์ประชุม 

7.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ/ งหนึ/ งของจาํนวน
กรรมการตรวจสอบจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที/ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นที/ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที/ได ้ ใหก้รรมการตรวจสอบซึ/งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ/งเป็นประธานในที/
ประชุม   

7.2 การวินิจฉัยชีD ขาดของที/ประชุมให้ถือเสียงขา้งมากกรรมการตรวจสอบคนหนึ/ งมีเสียงหนึ/ งในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที/ประชุมออกเสียงเพิ/มขึDนอีกเสียงหนึ/งเป็นเสียงชีDขาด 
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8. การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานสรุปผลการปฏิบติังาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

  

กฎบตัรนีD มีผลบงัคบัใชต้ัDงแต่วนัที/ 11 พฤศจิกายน 2556 

 

 

 

 

 

        (ดร. พิสิฐ ลีDอาธรรม) 

                  ประธานกรรมการบริษทั 

                 บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 


