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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. องค์ประกอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 3 คน โดยทุกคนจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

1.2 คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยให้ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั�งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลใดๆ ที�เห็นสมควร เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัต ิ

2.1 กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบติัเกี�ยวกบัความเป็นอิสระตาม

ขอ้กาํหนดของบริษทั ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี�  

2.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�  ให้นับ

รวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 

2.1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย

ลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั� งให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

2.1.3 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น

บิดา มารดาคู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2.1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
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หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

2.1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ� งมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ได้รับแต่งตั� งให้เข้าดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

2.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษา

กฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

2.1.7 ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้ับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.1.8 ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลกูจา้ง พนกังานที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของ

จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

2.1.9 ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั 

2.2 กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชี

หรือการเงินที�เพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน รวมถึง

การทาํหนา้ที�อื�นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

2.3 ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อํานาจ

ควบคุมของบริษทั 

2.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�

เป็นบริษทัจดทะเบียน 
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2.5 มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/

หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�กาํหนดว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตของการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เวน้แต่เป็นกรณีที�ออกตามวาระตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ�งอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมไ่ด ้
 

ทั�งนี�  บริษทัไดก้าํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  

3.2 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้กรรมการตรวจสอบอาจพน้ตาํแหน่งเมื�อ 

3.2.1 ตาย 

3.2.2 ลาออก 

3.2.3 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนหรือกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3.2.4 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

3.2.5 ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลบงัคบันบัแต่วนัที�

ใบลาออกไปถึงบริษทั 

3.4 เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุใดที�กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ

อยูไ่ดจ้นครบวาระมีผลใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่าจาํนวนที�กาํหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษทั 

หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบคนใหม่ให้ครบถว้นในทนัที หรืออย่าง

นอ้ยภายในวนั 3 เดือน นบัจากวนัที�จาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื�อให้เกิดความต่อเนื�องในการ

ดาํเนินงาน ทั�งนี�  บุคคลซึ� งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงั

เหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทนเท่านั�น  

4 อาํนาจ หน้าที�และความรับผดิชอบ 

4.1 อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1.1 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที�  และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอาํนาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

มารายงาน ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที�เห็นวา่เกี�ยวขอ้งและจาํเป็น 

4.1.2 มีอาํนาจในการว่าจา้งที�ปรึกษาภายนอกที�เป็นอิสระมาให้คาํแนะนาํหรือขอ้คิดเห็น

ไดใ้นกรณีจาํเป็น โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทั 
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4.1.3 กรรมการตรวจสอบจะไม่มีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไดว่้าเป็นการลง

นามผูกพันตามรายการที�คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนาม

ร่วมกบักรรมการรายอื�น  

4.2 หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2.1 สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที�

รับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและประจาํปี 

4.2.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี� ยง (Risk 

Management) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

4.2.3 สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.2.4 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.2.5 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั�ง และเลิกจา้งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาและขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั�งเขา้

ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

4.2.6 พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทั�งนี� เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

4.2.7 ระหว่างการปฏิบติังาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือ

กิจกรรมใดต่อไปนี�  ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสถานะทางการเงินหรือ

ผลประกอบการของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื�อใหมี้การแกไ้ขรายการหรือกิจกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ก) รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข) การทุจริต หรือรายการที�ไม่ปกติ หรือการบกพร่องอย่างมีนยัสาํคญัของระบบ

ควบคุมภายในของบริษทั 
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ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่สามารถแกไ้ขรายการหรือกิจกรรมดงักล่าว 

  ไดอ้ย่างทนัท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรม 

  ดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาด 

  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.2.8 หากผูส้อบบญัชีของบริษทัพบเหตุการณ์ที�น่าสงสัยเกี�ยวโยงกบักรรมการ ผูจ้ดัการ 

หรือบุคคลใดๆ ซึ� งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของบริษทั และการละเมิด

กฎหมาย เมื�อผูส้อบบญัชีไดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ในการตรวจสอบเพิ�มเติม

และรายงานผลการตรวจสอบเบื�องตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีภายใน 30 วนันับจากวนัที�ไดรั้บรายงานจาก

ผูส้อบบญัชี 

4.2.9 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั โดยใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดงักล่าว ซึ�งตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�  

(ก) ความเห็นเกี�ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที� เชื�อถือได้ของ

รายงานงบการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับ

จากการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร (Charter) 
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(ซ) รายการอื�นที� เห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหน้า ที� และความรับผิดชอบที� ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 

4.2.10 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

4.2.11 จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั� งและ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 

4.2.12 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายตามที�เห็นสมควร 
 

 ทั�งนี�  คณะกรรมการมีอาํนาจในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดต้ามที�จาํเป็นหรือเห็นสมควร 

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั ในขณะที�คณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อ

บุคคลภายนอก 

 

5 การประชุม 

5.1 กาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปี โดยมีการประชุมอย่างนอ้ย 3เดือนต่อครั� ง และอาจมี

การประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็นโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจดัส่งหนังสือ

เชิญประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อใหก้รรมการมีเวลาใน

การศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือ

ประโยชนข์องบริษทั  

5.2 ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึง

จะครบเป็นองคป์ระชุม  

5.3 กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั� ง ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซึ� งจะแจง้เป็นการล่วงหนา้ก่อน

การประชุม 

5.4 เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง และแจง้ให้

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารทราบถึงผลการประชุม 

5.5 ในการประชุม ควรเชิญผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพื�อนาํเสนองาน และอาจเชิญกรรมการ

หรือผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมตามความจาํเป็น 

5.6 ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือตามมติเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคน

หนึ� งมีเสียงหนึ� งเสียง และกรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออก
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เสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� ง

เสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

 
 

ในกรณีที�กรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติที�ประชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษทั บนัทกัขอ้

คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรือยื�นหนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการได ้

5.7 กรรมการทุกคนมีสิทธิที�จะตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสาํคญัอื�นๆ และหากกรรมการ

อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื�นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทต้อง

ดาํเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเร็ว และครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได ้

5.8 เลขานุการกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ที�ประชุมรับรองในรายงานการ

ประชุมครั� งถดัไป รวมทั�งจดัส่งรายงานการประชุมให้เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บเอกสาร เพื�อ

สะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

 

6 การประเมนิผลงาน 

จดัใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั� ง เพื�อนาํผลงาน

การประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นและบรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้

โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


