บริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

กฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่กาํ กับดูแลเกี่ยวกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิ ทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เกิดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความมี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนําเสนอในรายงาน ประจําปี ของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วย
กรรมการ อย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน และมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2.3 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือก
จากกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
3.2 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3.3 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั
3.4 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั
จดทะเบียน
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3.5 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการ ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงินเพียง
พอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการดําเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.6 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริ ษทั เนื่องจาก
อาจมีผลให้การ ปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งทําได้ไม่เต็มที่
3.7 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริ มสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้อง กับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
และควรได้ เพิม่ พูนความรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
3.8 เป็ นผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่ เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
4.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอเป็ นไปตาม มาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบการจัดทํารายงาน ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําปี และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
บริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั
4.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการกํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยงและระบบควบคุมภายใน
(Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชี
สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่ เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญและ
จําเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับ ผูส้ อบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาตรวจสอบภายใน
4.3 สอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ
Outsource ที่ เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
4.4 สอบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ พิจารณา ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู ้ ถือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ตลอดจนประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่
ผูส้ อบบัญชีเห็นว่าเป็ นสาระสําคัญ
4.6 พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง (Related Party Transaction) หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
4.7 จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง แบ่งเป็ นการประชุม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะ
กรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
4.8 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่น หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องได้ เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั
4.9 ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
4.10 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง
4.11 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงาน
ผลการประเมินพร้อม ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
4.12 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
4.13 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.14 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อดํา เนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีขอ้ บกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลา
ข้างต้น กรรมการ ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
4.15 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
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5. วาระการดํารงตําแหน่ ง/การพ้นจากตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งแล้ว อาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร
ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565)
5.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําหน่ง และมีผลให้จาํ นวนกรรมการตรวจสอบไม่
ครบถ้วน คณะกรรมการบริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจํานวนอย่างช้า
ภายใน 3 เดือนนับ แต่วนั ที่มีจาํ นวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ตําแหน่งได้เพียงวาระที่ ยังคงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั แจ้งการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
- ครบวาระ
- ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรื อคําสัง่ ที่ชอบด้วยกฏหมายให้จาํ คุก เว้น แต่ในความผิด
ที่กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
- เป็ นบุคคลล้มละลาย
- เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
- ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรื อตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.3 ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ควรแจ้งเป็ นหนังสื อต่อ
บริ ษทั ล่วงหน้า เช่น อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้พจิ ารณาแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทน โดยบริ ษทั จะแจ้งเรื่ องการลาออกพร้อมส่ งสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณี ที่
กรรมการตรวจสอบพ้น จากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่งต้องรักษาการ
ในตําแหน่งเพือ่ ดําเนินการต่อไป ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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5.4ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการดํารงตําแหน่ง บริ ษทั ฯ จะแจ้งเรื่ องการ
ถอดถอนพร้อม สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ
6. คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ารณาแต่ งตั้งผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อบุคคลอื่นใดในบริษัทที่
คณะกรรมการเสนอชื่ อเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ให้ ความช่ วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุ ม การ
จัดเตรียมวาระการประชุ ม การนําส่ งเอกสารการประชุม พร้ อมทั้งบันทึกรายงานการประชุ ม
7. การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1. จํานวนครั้งการประชุม
7.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุ มรวมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ ง โดยเป็ นการ
ประชุม
- ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินกับคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละ 4 ครั้ง
- ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ภ ายนอกและประชุ ม ร่ ว มกับ ผู ้ต รวจสอบภายใน
(outsource) สําหรับ แผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในและเรื่ องอื่นๆโดยไม่มี ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- ประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษ
ได้ หากมีการร้องขอจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอก ผูต้ รวจสอบบัญชี
ภายใน หรื อประธานกรรมการบริ ษทั เมื่อมี ระเบียบวาระจําเป็ นเร่ งด่วนอื่นๆที่ตอ้ งหารื อร่ วมกัน
7.1.3. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสื อเชิญ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่และวาระ
การประชุ มอย่างชัด เจน และส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และทั้งนี้ได้กาํ หนดเรื่ องต่างๆ ที่อยูใ่ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
7.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
3 ของจํานวนกรรมการ ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
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7.2.2 ในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ให้กรรมการตรวจสอบ ที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็ นประธานแทน
7.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่ วม
ประชุมตามความจําเป็ นและ เหมาะสม
7.2.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณี ที่
มีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ บริ ษทั ฯหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคล เข้าร่ วมประชุมและทําหน้าที่แทน
7.3 การลงคะแนน
7.3.1 มติที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคน
หนึ่ งให้มีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยง
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งเป็ นเสี ย งชี้ ขาด ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
7.3.2 กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยง ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ยง เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7.3.3 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและ
งดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
7.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรี ยมการประชุม และ
การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อ หน้า ที่ อื่ น ใดที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น และผูล้ งทุนทัว่ ไป เนื่ องจากรายงานดังกล่าว
เป็ นการแสดงความเห็ น อย่า งเป็ นอิ ส ระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทํา ให้
คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจได้ว่าฝ่ ายจัดการได้มีการบริ หารงานอย่างระมัดระวังและคํานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ารายการหรื อการ
กระทําดังต่อไปนี้
- รายการที่ฝ่าฝื นกฏหมาย หรื อข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อสิ่ งผิดปกติ
- ความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
โดยรายการดังกล่าว หรื อการกระทําดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลกระทบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาํ หนดขึ้นร่ วมกัน
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ า มี ก ารเพิ ก เฉยต่ อ การดํา เนิ น การแก้ไ ขดัง กล่ า ว เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนดไว้ร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการ หรื อกรรมการ
ท่านใดท่านหนึ่ งอาจะรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
9. ค่ าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริ ษทั โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ จะทํา การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านของตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบปี ละครั้ง
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