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F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2563 ไดม้ีมติ

ดงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวำระ  

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                     กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ 1. นำยวนิิจ ศิลำมงคล (ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 

  2. นำยธีรนนัท ์ศรหีงส ์(ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ) 

 โดยกำรแต่งตัง้ใหม้ผีล ณ วนัที ่22 กรกฎำคม 2563 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ 

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจหนำ้ทีด่งัต่อไปนี้ 

1.1 สอบทำนใหบ้ริษทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิถูกตอ้งและครบถว้นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และมกีำรเปิดเผยอย่ำง

เพยีงพอ 

1.2 สอบทำนใหม้กีำรพฒันำระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิใหถู้กตอ้งเชื่อถอืได ้และใหม้รีะบบกำรรกัษำ

ควำมปลอดภยัของขอ้มูลทีค่รอบคลุมถงึวธิีปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมลบั (confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถอื 

(integrity) และควำมพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมท ัง้กำรจดักำรขอ้มลูทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์

1.3 สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมำะสมมปีระสทิธิผล 

1.4 สอบทำนใหม้รีะบบงำนเชิงป้องกนัและเป็นประโยชนใ์หก้บัหน่วยงำนเพือ่ประสทิธิภำพและประสทิธิผลในกำรปฏบิตังิำน

ใหด้ยีิง่ขึ้น 

1.5 สอบทำนใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล พิจำรณำ

อนุมตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บุคลำกร พิจำรณำควำมเป็นอิสระของ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง  พิจำรณำควำมดี

ควำมชอบและกำรลงโทษหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบ

ภำยใน 

1.6 สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมท ัง้

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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1.7 สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิงำน 

รำยงำนกำรเงนิ และกำรปฏิบตัิตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำย รวมท ัง้เสนอแนะกำรปรบัปรุงระบบใหม้ีควำม

ปลอดภยัและทนัสมยัอยู่เสมอ 

1.8 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจำ้งบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชี และเสนอ

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิทั รวมท ัง้เขำ้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุอย่ำงนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

1.9 สอบทำนควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชีและพจิำรณำนโยบำยกำรรบับรกิำรอื่นทีม่ใิช่กำรสอบบญัชจีำกส ำนกัสอบบญัชี

เดยีวกนั รวมท ัง้กำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชแีละหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

1.10 พจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำม กฎหมำยและขอ้ก ำหนด

ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท ัง้นี้  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำ รำยกำรดงักล่ำว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั  

1.11 พิจำรณำรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่มีน ัยส ำคัญใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ

พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และพจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีที่

เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซึ่ง

ทรพัยส์นิใหม้คีวำมถกูตอ้งครบถว้น 

1.12 สอบทำนนโยบำยและ มำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รปัช ัน่ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำบริษทัไดป้ฏิบตัิภำระหนำ้ที่ตำมทีก่ฎหมำยและ 

จรยิธรรมทีก่  ำหนดไว ้  

1.13 สอบทำนใหบ้ริษทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิผล   รวมท ัง้น ำผล

กำรประเมนิระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมำเป็นสว่นหนึ่งในกำร

พจิำรณำควำมเสีย่งของบรษิทั 

      สอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึนโยบำยและข ัน้ตอนปฏบิตัิในกำรระบุ กำรจดัล  ำดบั กำรจดักำร 

กำรตดิตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่งส  ำคญัทำงธุรกจิ 

      สอบทำนเกณฑร์ะดบัควำมเสีย่งทีบ่ริษทัยอมรบัไดเ้ป็นประจ ำทุกปี เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ทำงธุรกจิของบรษิทั 

      สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัและมำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยงซึ่งจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำ

ควำมเสีย่งเหลำ่นี้ ไดร้บักำรจดักำรใหอ้ยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้

1.14 สอบทำนใหม้กีระบวนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสจำกพนกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีต่ำงๆ ในเรื่อง กำรกระท ำ

ผดิ กำรทุจริต รวมท ัง้รำยกำรผดิปกติเกี่ยวกบังบกำรเงนิ สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและประพฤติมชิอบ และ

สอบทำนมำตรกำรกำรป้องกนัดงักลำ่วภำยในองคก์ร  

1.15 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำม

โดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบ ดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี้ 

1.5.1 ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมถกูตอ้งครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
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1.5.2 ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอ และรำยงำนกำรสอบทำนควำมมปีระสทิธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน

และระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั  

1.5.3 ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.5.4 ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

1.5.5 ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอื รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละกำรทจุรติ 

1.5.6 ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรป้องกนักำรทจุรติและกำรกระท ำผดิ และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรตรวจสอบกำรทจุริต

และประพฤตมิชิอบ  

1.5.7 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น   

1.5.8 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีต่ำมกฎบตัร 

1.5.9 รำยกำรอื่นใดทีเ่ห็นว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.16 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ อย่ำงนอ้ยปีละ 4 ครัง้  

1.17 พจิำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ และประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท ัง้

โดยรวมท ัง้คณะ และรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี 

1.18 ในกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมขีอ้สงสยัว่ำ มรีำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึง่อำจ

มผีลกระทบอย่ำงมนียัส  ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรของบรษิทัเพือ่ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

18.1 รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

18.2 กำรทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่  ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

18.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

(ตลท.) หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หำกคณะกรรมกำรของบริษทัหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร

ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

1.19 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัวำ่กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัไดก้ระท ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุและไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติกำรณ์ดงักล่ำวใหค้ณะก รรมกำร

ตรวจสอบของบรษิทัทรำบและเพือ่ด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไมช่กัชำ้ และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผล

กำรตรวจสอบเบื้องตน้ใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ

ผูส้อบบญัชีทรำบภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัที่ตอ้งแจง้ดงักลำ่ว 

และวธิีกำรเพือ่ใหไ้ดซ้ึง่ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤตกิำรณน์ัน้ ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

1.20 กรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีหนำ้ที่พฒันำตนเอง โดยเขำ้ร่วมกำรอบรมและเสริมสรำ้งควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง และ

สม ำ่เสมอในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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1.21 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และมอี ำนำจตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไวใ้นประกำศนโยบำยฉบบัอืน่ของบริษทั 

ในกำรปฏบิตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้ริหำร หวัหนำ้หน่วยงำน

หรือพนกังำนของบริษทัหำรือหรือตอบค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและใหม้อี  ำนำจว่ำจำ้งที่ปรึกษำ  หรือบุคคลภำยนอก

ตำมระเบยีบของบรษิทัมำใหค้วำมเหน็หรอืค ำปรกึษำในกรณีจ ำเป็น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมค ำส ัง่ของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบคุคลท ัว่ไป 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอีงคป์ระกอบดงันี้ 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 3 คน ทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระซึง่มี คุณสมบตัิ

ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั และตอ้งมกีรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงนอ้ยหนึ่งคนทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอื

ของงบกำรเงนิได ้

2.2 ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.3 ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่ง เวน้แต่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะมอบหมำยเป็นอย่ำงอืน่ 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ใหก้รรมกำรตรวจสอบมวีำระอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหมอ่กีได ้ 

      นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักลำ่วขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 

3.1 ตำย 

3.2 ลำออก 

3.3 ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้บงัคบันี้  หรือตำมขอ้ก ำหนดคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน

และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั 

3.4 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจง้ต่อบริษทั ล่วงหนำ้ 1 

เดอืนพรอ้มเหตุผล เพือ่คณะกรรมกำรบริษทัหรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไดพ้จิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรท่ำนอืน่ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น 

ทดแทนบคุคลทีล่ำออกและใหบ้รษิทัแจง้กำรลำออกพรอ้มสง่ส ำเนำหนงัสอืลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทรำบดว้ย 

ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งท ัง้คณะ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้จำกต ำแหน่งตอ้งอยู่รกัษำกำรไป

พลำงก่อน จนกวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขำ้รบัหนำ้ที ่
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ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมที่

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยบุคคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ของ

กรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน  

4. กำรประชมุ 

ใหม้กีำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปีละ 8 คร ัง้ 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยค ำส ัง่ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวธิีอืน่ หรอืก ำหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกวำ่นัน้ก็ได ้ 

5. องคป์ระชมุ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งมคีณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ตรวจสอบท ัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตัง้ จงึจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุม 

หรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรตรวจสอบซึง่มำประชมุเลอืกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชมุ 

กำรวนิิจฉยัชี้ขำดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 

กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรตรวจสอบซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนัใหป้ระธำนในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขำด 

6. ค่ำตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควร 

7. หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ 

ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนหรือหน่วยงำนและฝ่ำยบริหำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำนในหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบ

โดยตรงในกำรจดัท ำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสำรขอ้มลูและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ทรำบ / พจิำรณำ หรอืด ำเนิน

เรื่องต่อไปแลว้แต่กรณีตำมทีก่  ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยวนิิจ ศิลำมงคล                    

  2. กรรมการตรวจสอบ นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั             

  3. กรรมการตรวจสอบ นำยธีรนนัท ์ศรีหงส ์                    

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   นำยวชิยั กิตตวิทิยำกุล       
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  บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ  

                  (นำยเอนก พนำอภชิน) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

               (นำยอนนัต ์แกว้ร่วมวงศ)์     


