
 
 

                                                                                      

Doc. No.: WHALG-IAD-CHRT-2022-0002 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบรษิทัในกลุ่ม  ตระหนักถงึความสาํคญัของการกํากบั

ดูแลกจิการที่ด ีว่าเป็นสิง่สําคญัที่ช่วยส่งเสรมิการดําเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อการเติบโตทีย่ ัง่ยนื ซึ่งจะ

นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนัน้ 

คณะกรรมการบรษิัทจงึเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและได้กําหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีขึน้ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดต้ระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างสมบรูณ์ 

1.    องคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อทําหน้าที่

กรรมการตรวจสอบ ทีส่ามารถใชดุ้ลพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระ และสามารถอ่านและเขา้ใจพืน้ฐานของ

งบการเงนิซึง่จําเป็นต่อการทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  

ตอ้งมคีวามรูค้วามชาํนาญทางการบญัชหีรอืการจดัการดา้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกบัผู้สอบบญัชี

ภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการของบรษิทั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบในคณะ 1 ท่านขึน้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2.     คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 ประกอบดว้ยบุคคลผูม้คีวามรูด้า้นการเงนิ เศรษฐศาสตร ์การบญัช ีการบรหิารรฐักจิ และธุรกจิแขนงอื่น

อย่างหลากหลายแขนงเป็นอย่างด ีเหมาะสมต่อการเป็นองคป์ระกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์

ของผูถ้อืหุน้และอื่นๆ 

2.2 มคุีณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั ตามทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั (ทัง้น้ี

คุณสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั ปรากฏตามเอกสารแนบกฎบตัรฉบบัน้ี) 

3.     หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

3.2 สอบทานให้บริษัทและบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ยเลกิจา้งหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน และเขา้ร่วมประชุมกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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3.3 สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

3.4 เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและเสนอใหม้กีารเลกิจา้งผูส้อบบญัชทีี่ได้

แต่งตัง้ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร ให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิ รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบั

ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

3.6 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ/หรือ 56-1 One 

Report ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั   

(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎ

บตัร (charter) 

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.7 ในการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1)  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2)  การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.8 สอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายในเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ 
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3.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ 

3.10 รบัแจง้เบาะแสจากพนักงานเกีย่วกบัรายการในงบการเงนิทีไ่ม่เหมาะสม รวมถงึประเดน็การทุจรติอื่นๆ 

โดยมกีระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารดาํเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม 

3.11 ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 

คณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจดัการมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการจดัเตรยีมงบการเงินของ

บริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมี

ทรพัยากรและเวลา ตลอดจนขอ้มลูความรูเ้รื่องบญัช ีการตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัทาํ

รายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนัน้ บทบาทการสอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หเ้ป็นประกนัเป็นพเิศษในงบการเงนิและขอ้มลูการเงนิทีบ่รษิทันําเสนอใหก้บัผูถ้อื

หุน้และบุคคลอื่นๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ และคุณสมบตัิ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของ

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

และ/หรอื บทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัการเป็นกรรมการบรษิทันับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระการดาํรงตําแหน่งดงักล่าว กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บั

การเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งไดอ้กี 

4.2 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระ ให้

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบมจีาํนวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด เวน้แต่วาระของกรรมการตรวจสอบผูน้ัน้จะ

เหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตําแหน่งได้เพยีง

เท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

5.     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ให้จดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท อย่าง

น้อยปีละ 4 ครัง้ หรอืมากกว่าหากจาํเป็น 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่

ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคน

หน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
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5.3 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงเสยีงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด 

กรรมการตรวจสอบซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ซึ่งได้รบั

มอบหมาย สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจําเป็น

รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้นัดประชุมโดยวธิอีื่นและกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็

กว่านัน้กไ็ด้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส ์การส่งหนังสอืเชญิประชุมจะส่งผ่านสื่อ

อเิลค็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

5.5 เมื่อสิน้สุดการประชุม เลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัทํารายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการ

ประชุมครัง้ถดัไป  

6.     ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัค่าตอบแทนตามจาํนวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัปรบัปรุงน้ี ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2565 เมื่อวนัที ่

11 พฤศจกิายน 2565 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

  -จรพีร จารุกรสกุล- 

(นางสาวจรพีร จารุกรสกุล) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
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เอกสารแนบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบติักรรมการอิสระ ของ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

คุณสมบตัิกรรมการอสิระของบรษิัท มหีลกัเกณฑ์ที่เขม้งวดกว่าคุณสมบตัิกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน

ก.ล.ต. และ ตลท. ดงัน้ี 

(ก)   ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ

รายนัน้ ๆ ดว้ย   

(ข)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของ

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  ทัง้น้ี ลกัษณะ

ต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

(ค)   ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย   

(ง)   ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกจิการ 

การเช่าหรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง

การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานอง

เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคํานวณภาระหน้ี

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวม

ภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ทัง้น้ี “หุน้ส่วน” หมายถงึ บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสาํนักงานสอบบญัช ีใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการ

สอบบญัช ีในนามของนิตบิุคคลนัน้) 
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(ฉ)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

(ทัง้น้ี “หุน้ส่วน” หมายถงึ บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงาน

การใหบ้รกิารทางวชิาชพี ในนามของนิตบิุคคลนัน้)  

(ช)   ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ)   ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั

เงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย   

(ฌ)   ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั   

(ญ) กรรมการอสิระสามารถดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกนิ 9 ปี 

(ฎ) ใหก้รรมการอสิระอย่างน้อย 1 ทา่นจะตอ้งเป็นสภุาพสตร ี


