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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับ

ดแูลกิจการ จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดแูลการด าเนินงานของบริษัท และให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม

ตอ่รายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็น

อิสระ การพิจารณาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยได้

ก าหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและข้อก าหนดในการประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิผลเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดย
มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

2.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีใน
การสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) 2551 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี หรือสิน้สดุวาระการด ารงต าแหนง่ตาม   
แตล่ะกรณี ดงันี ้

- การตาย 

- การลาออก 
- การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท 

- การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
- การพ้นสภาพการเป็นกรรมการอิสระ 

 ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ตอ่ไปได้อีกวาระหนึง่ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เหมาะสม 
2.4 ในกรณี ท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวา ระให้

คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี ้โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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2.5 เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรม
ตรวจสอบ เพ่ือชว่ยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมตรวจสอบเก่ียวกบัการประชมุ 

 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

     คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและ    
มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง 
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฏหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานดงักล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

3.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น     
7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                         

3.7 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในใน
การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่า
เก่ียวข้องจ าเป็น 

3.8 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท า
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายงานท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การทจุริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

    แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ บ ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา                  
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ         
การกระท านัน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3.9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

3.10  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ 

 

4 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท

ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและ

จัดท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ี         

ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และน าส่งตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

โดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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5 การประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม      

หากจ าเป็นในวาระท่ีเก่ียวข้องอาจมีฝ่ายบริหารหรือผู้สอบบญัชีหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วม

ประชมุด้วย 

 
 

 

 

กฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนีไ้ด้รับอนมุตัโิดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2559 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  

ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  
 

 


