บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) (นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่ อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : (038) 468-300 แฟ็ กซ์ : (038) 458-751
Asia Precision PLC. (Amata Nakorn I.E.) 700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi 20000 Thailand. Tel : (038) 468-300 Fax : (038) 458-751

ที่ AP002-2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล เสนอออกหุ น้ กู้ และการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิในวาระอันเป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแล้ว
2. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จากผลการดาเนินงานปี
2562 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในรู ปของเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงิ น
ไม่เกิน 39.60 ล้านบาท
โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
3. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง 1) ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสง
นาม 2) นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล 3) นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ซึ่งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
4. อนุ ม ตั ิ แต่ง ตั้ง นายวิเชี ย ร เชิ ดชู ตระกูล ทอง เข้า ดารงตาแหน่ ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ แทน นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการที่ลาออก ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
5. อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 1) นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 2) นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
3) นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ แทนกรรมการที่หมดวาระ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
6. อนุ มตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1) ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2) นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 3) นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร แทนกรรมการที่หมดวาระ โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 3 ปี
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7. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็ น
กรรมการ
8. อนุ ม ตั ิ ใ ห้น าเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาและอนุ ม ตั ิ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
กรรมกำรบริษทั
กรรมกำร

ค่ ำเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

จำนวนเงิน
รวม

กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรบริหำร
และค่ำตอบแทน ควำมเสี่ ยง

กรรมกำรตรวจสอบ

ค่ ำตอบ
แทน

ค่ ำเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

ประธาน

6

150,000

120,000

4

รองประธาน

6

90,000

120,000

4

กรรมการ

6

90,000

60,000

4

กรรมการ (ผูบ้ ริ หาร)
6
360,000
- 4
รวม
690,000 300,000
ค่าบาเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)

ค่ ำตอบ
จำนวนเงิน แทน
รวม

40,000 120,000

ค่ ำเบี้ยประชุ ม
ครั้ง

ค่ ำเบี้ยประชุ ม

ค่ ำเบี้ย
ประชุ ม

ค่ ำตอบ
แทน

รวม (ต่ อปี )

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
ครั้ง
รวม
รวม

2

20,000

2

20,000

230,000 240,000

470,000

-

2

-

2

-

90,000 120,000

210,000

40,000 120,000

2

20,000

2

-

150,000 180,000

330,000

- 2
80,000 240,000

40,000

2

20,000
40,000

-

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2563 ทั้งสิ้ นไม่ เกิน

380,000
- 380,000
850,000 540,000 1,390,000
610,000
2,000,000

9. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒน
บัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุ มนา เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5897 จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดย
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 757,000 บาทต่อปี
10. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ น้ กู้ ในวงเงิน
1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
วัตถุประสงค์
: เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิ จทัว่ ไป และ/หรื อ ชาระคืนเงิ นกู้ และ/หรื อ ใช้ใน
การลงทุ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนของ
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย หรื อเพื่ อวัตถุ ประสงค์อื่นตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
เห็นสมควร
ชนิด
: หุ ้นกูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหรื อไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ มีหรื อไม่มี
หลักประกันหรื อผูค้ ้ าประกัน มีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ด้อยสิ ทธิ หรื อไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ น้ กูใ้ นแต่ละคราวและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน
: เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ น้ กู้
: มูลค่าเงิ นต้นรวมของหุ ้นกูไ้ ม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่ งพันห้าร้อยล้านบาท)
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อัตราดอกเบี้ย
อายุ

:
:

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น ก่ อ น ค ร บ :
กาหนดอายุ
การเสนอขาย
:

หรื อเงินในสกุลอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริ ษทั สามารถออกและเสนอขาย
หุ ้นกู้ในคราวเดี ยวกันหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถ
เสนอขายหุ ้นกูเ้ พื่อทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิ มที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กันได้ใน
วันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกูท้ ี่บริ ษทั ออกและจาหน่ายแล้ว แต่ยงั
ไม่ ไ ด้รับ การไถ่ ถ อน ไม่ ว่า ณ ขณะในขณะหนึ่ ง จะต้องมี จานวนเงิ นไม่ เกิ น
วงเงินดังกล่าวข้างต้น
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นแต่ละครั้ง
ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั อาจมี สิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ ถอนหุ ้นกู้ก่อนครบ
กาหนด ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ น้ กูท้ ี่ออกในแต่ละคราว
เสนอขายหุ ้นกูท้ ้ งั หมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ ้นกูอ้ อกเป็ นหลายชุ ด หรื อ ชุ ด
เดียว หรื อ ทยอยออกหุ ้นกูเ้ ป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุน
ทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่ผูล้ งทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมาย
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ ย วข้อ ง ไม่ ว่ า จะเสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ในต่ า งประเทศ ตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ
กฎกระทรวง กฎระเบีย บ และกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ที่ มี ผลใช้บ งั คับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ น้ กูน้ ้ นั

รวมทั้ง นี้ ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ม อบอ านาจให้ ป ระธานคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการบริ หารบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในเรื่ อง
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ/หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย ง) เรื่ อ งต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการเสนอ
ขายหุ น้ กู้ ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ น้ กู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี)
สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน วิธีการจัดสรร และ
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ข้อกาหนดสิ ทธิ เป็ นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดย
การออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นรู ปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2) ดาเนิ นการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ ้นกูด้ งั กล่าว และมีอานาจแต่งตั้งผูแ้ ทนผู ้
ถื อหุ ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูจ้ ดั จาหน่ า ย และ/หรื อ ผูร้ ั บประกันการ
จาหน่าย และ/หรื อ ที่ปรึ กษาต่างๆ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ ้น กู้ และ/หรื อ หน่ วยงานจัด อัน ดับ เครดิ ต และ/หรื อ ผู ป้ ระเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ น เป็ นต้น
ตลอดจนดาเนินการขึ้นทะเบียนหุ น้ กูก้ บั สมาคมตลาดตราสารหนี้ หรื อตลาดรองอื่นๆ
3) การติดต่อ ให้ขอ้ มูล เจรจา เข้าทา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ซึ่ งรวมถึ ง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุ ญาต หนังสื อชี้ ชวน แบบ
แสดงรายการข้ อ มู ล รวมถึ ง เอกสารและหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ต้ อ งยื่ น ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจนติต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าว
ข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงานอื่น
หรื อ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การดาเนิ นการอื่ นใด ที่ จ าเป็ นและสมควรเพื่ อให้ก ารออกและเสนอขายหุ ้ นกู้ข องบริ ษ ัท
บรรลุผลสาเร็ จและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
11. อนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ เรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิและรับรองงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงาน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ กู้
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน) (นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร) 700/331 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่ อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : (038) 468-300 แฟ็ กซ์ : (038) 458-751
Asia Precision PLC. (Amata Nakorn I.E.) 700/331 Moo 6 ,Donhualor, Muang, Chonburi 20000 Thailand. Tel : (038) 468-300 Fax : (038) 458-751

12. อนุ ม ัติว นั ก าหนดรายชื่ อผู ถ้ ื อหุ ้ นที่ มี สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล)
กรรมการผูอ้ านวยการ

ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
Tel: 038-468-300 ext. 148 Fax: 038-458-751
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F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่ อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตั้ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงให้มีผล ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
- ไม่มีโดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.........................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางดวงเดือน หิ รัญรักษ์
พร้ อมนี้ ได้แนบหนังสื อรั บรองประวัติข องกรรมการตรวจสอบ จานวน 1 ท่ านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ 3 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของ
งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษทั
ดังต่ อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่ า วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมู ล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด

ลงชื่อ _____________________________________กรรมการ
( นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล )

ลงชื่อ _____________________________________กรรมการ
( นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ )

