กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง
รวมทั้งการสอบทานใหบริษัทฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริ ษัทฯ
เปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ
2. องคประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวนอยางนอย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมี
ความรูและประสบการณ ดานการบัญชี หรือการเงินอยา งเพี ยงพอที ่จะสามารถทํา หนา ที่สอบทานความน าเชื่ อถือ ของ
งบการเงินได
ทั้งนีใ้ หคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ นัดหมายการ
ประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนําสงเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1
เปนผูมีคุณสมบัติในการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑแ ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
3.2
ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
3.3
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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3.4
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
3.5
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถ ือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับ
ตําแหนง
3.6
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
3.7
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง
3.8
ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
3.9
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยา ง
เดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
3.10 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.11 เปนผูมี ความรูและประสบการณ เพี ยงพอที ่จะสามารถทํ า หนา ที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูและประสบการณในดานบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทํา
หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
3.12 ไมมีลกั ษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
3.13 ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบใหอางอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
4. การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนตําแหนง
4.1
การแตงตั้ง
- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ
อยูไดจนครบวาระ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ่า กวา 3 คน ใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม เพื่อใหมีจํานวนครบถวนหรืออยา งชา
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4.2

4.3

ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่มีจํานวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
วาระการดํารงตําแหนง
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของ
การเปนกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดํ ารงตํ าแหนงอาจได รับการพิจารณาแตงตั้ งให ดํารง
ตําแหนงใหมได
การพนจากตําแหนง
- ครบวาระการดํารงตําแหนง
- พนสภาพการเปนกรรมการของบริษัทฯ
- เสียชีวิต
- ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบทานใดมีความประสงคที่จะลาออกกอ นครบกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบทานดังกลาวมีหนาที่แจงใหบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 1
เดือน พรอมทั้งระบุเหตุผล เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแตงตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเพื่อมาดํารงตําแหนงแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกไป
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
- ถูกถอดถอน ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทฯ ตอง
แจงการถูกถอดถอนพรอมสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ โดยกรรมการบริษัทที่ถูก
ถอดถอนนั้น มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบดวยก็ได

5. อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
5.1
สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
5.2
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
5.3
พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทบทวนและอนุมัติ
กฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน โครงสราง และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน
5.4
พิ จ ารณาแตงตั้งโยกย า ย เลิ ก จ าง รวมทั ้ งพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ งาน และผลตอบแทนของหั วหน า
หนวยงานตรวจสอบภายใน
5.5
พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน
5.6
สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.7
สอบทานใหบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
5.8
พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
พรอมทั้งเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยา ง
นอยปละ 1 ครั้ง
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5.9
พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรื อรายการที่ อาจจะมี ความขัดแย งทางผลประโยชน ให เป นไปตาม
กฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ
5.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอย ดังตอไปนี้
5.10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
5.10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5.10.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5.10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5.10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
5.10.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
5.10.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Audit Committee charter)
5.10.8 รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตอํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.11 ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.12 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจํา
เปนได โดยบริษัทฯ เปนผูออกคาใชจาย
5.13 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการเชิญฝายจัดการ หรือผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผูที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมชี้แจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสารที่รองขอตามความจําเปน
5.14 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึ งขอมูลของบริษัทฯ ไดเต็มที่ ทั้งจากผูบริหาร พนักงานและผู ที่
เกี่ยวของ
5.15 พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหครอบคลุม
ภาระหนาที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคลองกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง
5.16 ทบทวนและเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
เห็นสมควร
5.17 กรรมการตรวจสอบตองไดรับขอมูลพื้นฐานและความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเพียงพอ
ตลอดจนตองไดรับการฝกอบรมเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวของตอการปฏิบัตหิ นาที่กรรมการตรวจสอบ
5.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะตองผานการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให
ประธานกรรมการตรวจสอบเป นผู ร ายงานผลการประชุ มต อ ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ั ท เพื ่ อ ทราบถึ งกิ จกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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5.19 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ การกระทํา ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อบริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ไดแก รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ งที่สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการ
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานตอ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยได โดยใหสงสําเนารายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย
6. การประชุม
6.1
ใหมี การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบอย างนอ ยป ละ 4 ครั ้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดื อน ตามรอบ
ระยะเวลาการจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปน
พิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทใหพิจารณา
ประเด็นปญหาที่จําเปนตองหารือรวมกัน
6.2
ใหคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุมเฉพาะกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไมมีฝายจัดการเขา
รวม ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดเปนการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมเปนวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่นๆ อยูดวยก็ได
6.3
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญฝา ยจั ดการ หรือผู บริหาร หรือ พนักงานของบริ ษั ท ฯ
ที่เกี่ยวของ หรือผูสอบบัญชีมาเขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นหรือสงเอกสารขอมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นวา
เกี่ยวของหรือจําเปน
6.4
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือ บุ คคลซึ ่งไดรับ
มอบหมายสงหนังสือนัดประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการตรวจสอบทุกทานลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการตรวจสอบไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตเปนกรณีจําเปนเรงดวน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ ใหสามารถแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
6.5
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องคป ระชุ มตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบเปน
จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยูในตําแหนงขณะนั้น จึงจะถือวาครบองคประชุม ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
6.6
กรรมการตรวจสอบที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเขารวมพิจารณาเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ การ
ออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเทากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเปนการชี้ขาดในวาระดังกลาว
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7. การรายงาน
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบตอ งประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานและรายงานผลการประเมิ นต อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)
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