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คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นกลไกที่ส  าคญัประการหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ในการช่วยใหม้ีระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท จึงไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อระบถุึงขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
แนวทางปฏิบตัิที่ดีเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
ผูบ้รหิารมีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิหนา้ที่ ดงันี ้

1.1 เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบตัิการควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวกับ
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท 

1.2 สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อใหบ้ริษัท
สามารถระบ ุและประเมินว่า ระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ด าเนินการใหม้ีการบรหิารจดัการเป็นไป
อย่างเหมาะสมและพอเพียง 

1.3 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งส่งสริมและสนับสนุนให้มีการ
บรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียในทกุภาคส่วน  

1.4 ใหก้ารสนบัสนนุ และปฏิบตัิการในนามของกรรมการบรษิัท พรอ้มทัง้สอบทานงบการเงินเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1)  กรรมการอิสระ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

2)  กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชี หรือการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได[้ 

2.2 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันี ้

1) คณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ 
ตอ้ง เป็นกรรมการบรษิัท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูค้ดัเลือกสมาชกิกรรมการตรวจสอบ 1 คน ใหด้  ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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3) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตทุี่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ปฏิบตัิหนา้ที่ไดค้รบ
วาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ  านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4) ใหผู้จ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในของบรษิัทเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัติ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2536  
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการตรวจสอบมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะที่อาจจะมีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจตามหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ เพื่อ
เสรมิสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ
บรษิัท และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามที่คณะกรรมการบรษิัท
เห็นว่าเหมาะสม 

4.2 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

2) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ 3. 

3) ลาออก 

4) เสียชีวิต 

5) ถกูถอดถอน 

4.3 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่  ให้ยื่นใบลาต่อบริษัท หรือ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล เวน้แต่มีเหตุสดุวิสยั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 

4.4 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้ตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ทนัที ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดังกล่าวใหส้ านักคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ได ้

5. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

5.1 สอบทานใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งครบถว้น และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
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5.2 สอบทานใหบ้ริษัท และบรษิัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

5.5 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมตลอดจนรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปของบรษิัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

5.6 จดัท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบญัชี 

5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 

8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัท 

5.7 สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเอง เก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นของ
บรษิัท กรณีบรษิัทเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 

5.8 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
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5.9 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระท า
ที่ตอ้งรายงานมีหวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และไดม้ีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารแลว้ว่า  
ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อครบก านดเวลาที่ก าหนดไวร้ว่มกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย
ต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบ
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยได ้

5.10   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบรษิัท                                 

  กลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

6. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

6.1 มีอ านาจด าเนินการ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

6.2 มีอ านาจแต่งตัง้บคุคลเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 มีอ านาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อ เห็นว่าจ าเป็น ดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่ง
ด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัท 

6.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได ้

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชมุอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยประชมุรว่มกบัผูต้รวจ
สอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิาร และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบ
การเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ี่ เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัท ทัง้บริษัทใหญ่และบรษิัทย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ชีแ้จง หรือตอบ
รบัขอ้ซกัถามได ้
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7.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได  ้

7.3 องคป์ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ทัง้นี ้ในกรณีพิจารณา
งบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรูป้ระสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินเขา้รว่ม
ประชมุดว้ย 

7.4 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.5 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

7.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและลงคะแนน
เสียงในเรื่องนัน้ ๆ 

7.7 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดท ารายการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูร้ายงานผลการประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. การรายงาน 

8.1 รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบคุวามเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

2) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี 

3) รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

4) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 

8.2 รายงานส่ิงที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทหาแนวทางแกไ้ขไดท้ันเวลาในเรื่อง 
ดงัต่อไปนี ้

1) รายงานการทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

2) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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8.3 การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการตัง้แต่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มน าส่งแบบแจง้รายชื่อ และ
ขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

2) น าส่งหนงัสือรบัรอง และประวตัิของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

8.4 การรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย ์เรื่องการเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) น าส่งหนงัสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ ส าหรบักรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ พรอ้มการ
รายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.5 การเปล่ียนแปลงหนา้ที่ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ที่และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว 

9. ค่าตอบแทน 

9.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

10. การประเมินผล 

10.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหม้ีขึน้ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รอย่างสงูสดุ 

 

............................................................................................ 
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บันทกึการขออนุมตัิกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คร้ังที ่ วันทีไ่ด้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดทีเ่ปลี่ยนแปลง  

1 ครัง้ที่ 15/2562                 

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 

จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2562 

2 ครัง้ที่ 2/2566                    

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2566 

ปรบัปรุงแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบยีน (Corporate Governance Report -CGR) ซึ่งเป็น
โครงการส ารวจเพื่อติดตามและวดัผลการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ หรือ บรรษัทภิ
บาลของบรษิัทจดทะเบียนไทยด าเนินการโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ดว้ยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตัง้แต่ปี 2544  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

- เพิ่มเติมรายละเอียดหวัขอ้ 5.10  

ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบรษิัท กลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาว 
และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 

 


