กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเพือ่ ช่วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริษัทในการ
กากับดูแล และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การกากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง และการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การสอบทานให้บริษัท ฯ มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่ าเชื่อถือ
2. องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ป ระชุมผู้ถ ือหุ้นของบริษัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าที่
สอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทัง้ นี้ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเลือ กกรรมการตรวจสอบ 1 คน ด ารงค์ต าแหน่ ง เป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่ งตัง้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ช่ ว ยการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัต ิ ดังนี้
3.1 เป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเป็ นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด
3.2 ถือ หุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
3.3 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือ ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษัท ร่ วม บริษัท ย่ อ ยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3.4 ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
3.5 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้ท่ีมคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ ง
3.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับ
ตาแหน่ ง
3.7 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือ ที่ป รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อ ปี จากบริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ ง
3.8 ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
3.9 ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น หุ้นส่ว นที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย
3.10 ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้มอี านาจตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3.11 เป็ นผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผู้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียง
พอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีส่ อบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
3.12 ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ ได้
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4. การแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นตาแหน่ ง
4.1 การแต่งตัง้
- คณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
- กรณีทก่ี รรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือมีเหตุใดทีก่ รรมการตรวจสอบ
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึง่ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจานวนกรรมการตรวจสอบต่ ากว่า
3 คน ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้ม ี
จานวนครบถ้วนหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่มจี านวนกรรมการตรวจสอบไม่
ครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 วาระการดารงตาแหน่ ง
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ ง
ตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท และเมื่อ ครบวาระดารงตาแหน่ งอาจได้รบั การ
พิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งใหม่ได้
4.3 การพ้นจากตาแหน่ ง
- ครบวาระการดารงตาแหน่ ง
- พ้นสภาพการเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- เสียชีวติ
- ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความประสงค์ท่จี ะลาออกก่อนครบกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบท่านดังกล่าวมีห น้ าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมทัง้ ระบุเหตุผล เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
แต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อมาดารงตาแหน่ งแทนกรรมการตรวจสอบที่
ลาออกไป
- ขาดคุณสมบัต ิ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
- ถูกถอดถอน ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงตาแหน่ ง
บริษทั ฯ ต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
โดยกรรมการบริษัททีถ่ ูกถอดถอนนัน้ มีสทิ ธิช้แี จงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
5. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการตรวจสอบ
5.1 สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
5.2 สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่มคี วามเหมาะสมและมีป ระสิทธิผ ล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้
ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของหน่ วยงานตรวจสอบ
5.4 สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5.5 สอบทานให้บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
5.6 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่ง ตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อ ทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.7 พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ มีผลใช้บงั คับกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
5.8 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
5.8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทั ฯ
5.8.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
5.8.3 ความเห็ นเกี่ย วกั บการปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
5.8.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5.8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.6 จานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ ว มประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
5.8.7 ความเห็นหรือข้อ สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎบัตร (Audit Committee charter)
5.8.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่า ผู้ถอื หุ้นของบริษัท ฯ และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขต
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
5.9 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.10 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใด เมือ่
เห็นว่าจาเป็ นได้ โดยบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย
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5.11 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเชิญฝ่ ายจัดการ หรือ ผู้บริห าร หรือพนักงานของ
บริษทั ฯ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมชีแ้ จง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารทีร่ อ้ งขอตามความจาเป็ น
5.12 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯ ได้เต็มที่ ทัง้ จากผูบ้ ริหาร พนักงาน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
5.13 พิจารณาทบทวนเพือ่ ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละครัง้ เพือ่ ให้
ครอบคลุมภาระหน้าทีต่ ามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และสอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง
5.14 ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่ เติมขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีเ่ ห็นสมควร
5.15 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั ข้อมูลพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ
อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องได้รบั การฝึกอบรมเสริมสร้างความรูอ้ ย่างต่อเนื่องในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการตรวจสอบ
6. การประชุม
6.1 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตาม
รอบระยะเวลาการจัด ท ารายงานทางการเงิน ทั ง้ นี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรีย กประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี
หรือประธานกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาประเด็นปั ญหาที่จาเป็ นต้องหารือร่วมกัน
6.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดเป็ นการประชุมพิเศษเพิม่ จากการประชุมปกติ หรือ
จัดการประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมเป็ นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ มีวาระอื่นๆ อยู่ดว้ ยก็ได้
6.3 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษั ท ฯ ที่เกี่ย วข้ อ ง หรือ ผู้ ส อบบัญ ชีม าเข้ าร่ ว มประชุ ม เพื่อ ให้ ค วามเห็ น หรือ ส่ งเอกสารข้ อ มู ล ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
6.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึง่
ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบ
ทุ กท่ านล่ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวันประชุม เพื่อ ให้กรรมการตรวจสอบได้ มเี วลาศึกษาข้อ มูล อย่ า ง
เพีย งพอ เว้นแต่เป็ นกรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อ รักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ ข องบริษัท ฯ ให้ส ามารถแจ้งการนั ด
ประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
6.5 ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทุ กครัง้ องค์ป ระชุม ต้ อ งประกอบด้ ว ยกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่มอี ยู่ในตาแหน่ งขณะนัน้ จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่
ประชุม
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6.6 กรรมการตรวจสอบที่มสี ่วนได้สว่ นเสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่อง
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้าง
มากเป็ นเกณฑ์ และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ในกรณีทก่ี ารลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน
ประธานกรรมการตรวจสอบมีสทิ ธิออกเสียงเพิม่ อีก 1 เสียง เพือ่ เป็ นการชีข้ าดในวาระดังกล่าว
7. การรายงาน
7.1 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ โดย
แสดงรายการตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด และลงนามรับรองโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
7.2 จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
7.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้ อ งผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.4
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าซึ่ง อาจมีผ ลกระทบอย่ างมีนั ย ส าคัญ ต่ อ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ บริษัทฯ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกาหนด
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ได้แก่ รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็ นต้น หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือ ฝ่ ายจัดการไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานต่ อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยให้ส่งสาเนา
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั รับทราบด้วย
8. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน)
(พลเอกมนตรี สังขทรัพย์)

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริษทั
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