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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วัตถุประสงค  

คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และ

ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งการสอบทานใหบริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ 

เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ  

2. องคประกอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวนอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย  1 คน ตองเปนผูมี

ความรู และประสบการณดานการบัญชี หรือการเงินอยางเพียงพอที ่จะสามารถทําหนาที ่สอบทานความนาเชื่อถือของ          

งบการเงินได  

ท้ังนีใ้หคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการ  นัดหมายการ

ประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชุม การนําสงเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม  

3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี ้

3.1 เปนผูมีคุณสมบัติในการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

3.2 ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย

น้ันๆ ดวย  

3.3 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป   
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3.4 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรอืบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

3.5 ไมมีหรือเคยมีความสมัพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับ

ตําแหนง 

3.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

3.7 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

3.8 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

3.9 ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

3.10 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

บรษัิทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

3.11 เปนผูมีความรู และประสบการณเพียงพอที ่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี

กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทํา

หนาท่ีสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได  

3.12 ไมมีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

3.13 ท้ังน้ีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบใหอางอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

 

4. การแตงต้ัง วาระการดํารงตําแหนง และการพนตําแหนง 

4.1 การแตงต้ัง 

- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการ

ตรวจสอบ  

- กรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ

อยูไดจนครบวาระ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่ากวา 3 คน ใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม เพื่อใหมีจํานวนครบถวนหรืออยางชา
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ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนง

ไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

4.2 วาระการดํารงตําแหนง 

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของ

การเปนกรรมการบริษัท และเมื ่อครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใหมได 

4.3 การพนจากตาํแหนง 

- ครบวาระการดํารงตําแหนง 

- พนสภาพการเปนกรรมการของบริษัทฯ 

- เสียชวีิต 

- ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบทานใดมีความประสงคที่จะลาออกกอนครบกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบทานดังกลาวมีหนาที่แจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 1 

เดือน พรอมทั้งระบุเหตุผล เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนเพ่ือมาดํารงตําแหนงแทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกไป  

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

- ถูกถอดถอน ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทฯ ตอง

แจงการถูกถอดถอนพรอมสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ โดยกรรมการบริษัทท่ีถูก

ถอดถอนนั้น มีสิทธิช้ีแจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบดวยก็ได 

 

5. อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ  

5.1 สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  

5.2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

5.3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทบทวนและอนุมัติ

กฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน โครงสราง และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

5.4 พิจารณาแตงตั ้งโยกยาย เลิกจาง รวมทั ้งพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนของหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

5.5 พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

5.6 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

5.7 สอบทานใหบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม 

5.8 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

พรอมท้ังเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง  
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5.9 พิจารณารายการที ่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที ่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ  

5.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยาง

นอย ดังตอไปนี ้

5.10.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

5.10.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

5.10.3 ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

5.10.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  

5.10.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

5.10.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

5.10.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Audit Committee charter)  

5.10.8 รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตอํานาจ หนาที่ 

และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.11 ปฏิบัตกิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.12 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจํา

เปนได โดยบริษัทฯ เปนผูออกคาใชจาย 

5.13 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการเชิญฝายจัดการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผูที่

เก่ียวของเขารวมประชุมชี้แจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสารท่ีรองขอตามความจําเปน 

5.14 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดเต็มที่ ทั้งจากผูบริหาร พนักงานและผูที่

เก่ียวของ 

5.15 พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหครอบคลุม

ภาระหนาท่ีตามแนวปฏิบัติท่ีดี และสอดคลองกับสิ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทคาดหวัง 

5.16 ทบทวนและเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

เห็นสมควร 

5.17 กรรมการตรวจสอบตองไดรับขอมูลพื้นฐานและความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 

ตลอดจนตองไดรับการฝกอบรมเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองในเร่ืองท่ีเก่ียวของตอการปฏิบัตหินาที่กรรมการตรวจสอบ 

5.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะตองผานการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให

ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผู รายงานผลการประชุมตอที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื ่อทราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.19 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

ไดแก รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการ

ควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการ

ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานตอ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยใหสงสําเนารายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทรบัทราบดวย 

 

6. การประชุม  

6.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั ้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบ

ระยะเวลาการจัดทํารายงานทางการเงิน ท้ังน้ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปน

พิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทใหพิจารณา

ประเด็นปญหาท่ีจําเปนตองหารือรวมกัน 

6.2 ใหคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมเฉพาะกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไมมีฝายจัดการเขา

รวม ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยอาจจัดเปนการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผูสอบ

บัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมเปนวาระหน่ึงของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอ่ืนๆ อยูดวยก็ได  

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝายจัดการ หรือผู บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ         

ที่เกี่ยวของ หรือผูสอบบัญชีมาเขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นหรือสงเอกสารขอมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา

เก่ียวของหรือจําเปน 

6.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ ่งไดรับ

มอบหมายสงหนังสือนัดประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการตรวจสอบทุกทานลวงหนาไม

นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการตรวจสอบไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตเปนกรณีจําเปนเรงดวน 

เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ใหสามารถแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได  

6.5 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั ้ง องคประชุมตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบเปน

จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยูในตําแหนงขณะนั้น จึงจะถือวาครบองคประชุม ใน

กรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุม  

6.6 กรรมการตรวจสอบที่มีสวนไดสวนเสียในเร่ืองที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเขารวมพิจารณาเร่ืองน้ันๆ ท้ังน้ี การ

ออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเทากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียง

เพ่ิมอีก 1 เสียง เพ่ือเปนการชี้ขาดในวาระดังกลาว  
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7. การรายงาน 

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท       

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

     

        บริษัท สตารเฟลก็ซ จํากัด (มหาชน) 

     

              

 

     

   

 

                 

 

 


