
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าที่
ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับ  ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  มีระบบการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบภายในที่ดี  มีรายงานทาง
การเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ  การปฏิบัติงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  และนโยบายต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
มีความน่าเชื่อถือ  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  
สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน  สถาบันการเงิน  พันธมิตรทางธุรกิจ   และผู้มีส่วนได้เสียว่ามี
การตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ  มีความยุติธรรม  โปร่งใส  มีการด าเนินธุรกิจตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
โปร่งใส เป็นไปตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงก าหนดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท และมีคุณสมบัติ

ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 

ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

1.4 ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ต าแหน่ง  และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ 

 

2. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี 
2.2 กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากการด ารงต าแหน่งเมื่อ 

2.2.1 ครบวาระ 
2.2.2 ตาย 
2.2.3 ลาออก 



 

2.2.4 ถูกถอดถอน 
2.2.5 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 
2.2.6 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2.2.7 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

2.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ควร
แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 1  เดือนพร้อมเหตุผล  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบ
ที่ลาออก 

2.4 กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ   ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่ง
รักษาการไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

2.5 กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง    กรรมการ
ตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง   แต่ไม่เกินสองวาระ 
และให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบตามสมควร   
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

2.6 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง   ด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว   โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน 

2.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่    และความ
รับผิดชอบ  โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ด้วย 
 

3. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง  
3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการตรวจสอบ จึงครบเป็นองค์ประชุม 
3.2 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ   ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
3.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นส าคัญ   โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออก

เสียงชี้ขาด  เว้นแต่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

3.4 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน     เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วน
ได้ส่วนเสียใด ๆ    ในการพิจารณากรรมการรายนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง



 

ลงคะแนนในเรื่องนั้น   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

3.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

4. การประชุม 
4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  4  ครั้ง  และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติมหากจ าเป็น 
4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ   โดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ   ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า  7  วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีการอื่น  หรือแจ้งน้อยกว่า 7   วันก่อนวันประชุมก็ได้ 

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริง  โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้
ตรวจสอบภายใน  ผู้สอบบัญชี  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่ก าหนดได้   และใน
กรณีส าคัญและจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วยก็ได้ 

4.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท  โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

5.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปีอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

5.2 สอบทานให้บริษัทฯ   มีระบบการบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน   ระบบการ
ตรวจสอบภายใน  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง   โยกย้าย  เลิกจ้าง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 

5.4 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม   นโยบายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริต (“Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption-CAC”) 



 

5.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์   ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

5.6 สอบทานและพิจารณาความเสี่ยงส าคัญที่ตรวจพบร่วมกับฝ่ายบริหาร   รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข 

5.7 ในการปฏิบัติตามขอบเขต  อ านาจหน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญหรือสั่งการให้
ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้   และมี
อ านาจว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจ าเป็น 

5.8 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท   ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

5.8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

5.8.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
5.8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
5.8.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
5.8.5 ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
5.8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
5.8.7 ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร 
5.8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ   ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.9 พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  ซึ่งมีความเป็น

อิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

5.10 พิจารณาผลการด าเนินงาน  งบประมาณ  และอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
5.11 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แผนการด าเนินงาน  ข้อตกลงการ        

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
5.12 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 



 

5.13 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  และการปฏิบัติงานที่
เก่ียวเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.14 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท า  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5.15 ปฏิบัติการตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เมื่อผู้สอบ
บัญชีแจ้งพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระท าอันเป็นการทุจริต  หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการ
ตรวจสอบโดยไม่ชักช้าและรายงานผลการตรวจสอบต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง 

5.16 พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส  สุจริต  ยุติธรรม  ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  และด าเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

5.17 รับเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  การกระท าอันทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งจากภายในและภายนอก     
ที่กรรมการบริษัท  ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ  มีส่วนเกี่ยวข้อง  และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่รับแจ้ง  และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.18 สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่
มีความส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพ่ือท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน 
6.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

6.1.1 รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ท าเป็นประจ า  เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึง
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้



 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

2) รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน   ระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน  ระบบการบริหารความเสี่ยง  และกระบวนการก ากับ
ดูแลกิจการ    

3) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ  ควรทราบ 
6.1.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้

ทันเวลา 
1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) รายการทุจริต  หรือมีสิ่งผิดปกติ  หรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการ

ควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใด ๆ  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.2 การรายงานต่อหน่วยงานราชการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อการปรับปรุงแก้ไข
สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน
กับคณะกรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหารก่อนหน้าแล้ว   กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

6.3  การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
6.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
6.3.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
6.3.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
6.3.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
6.3.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6.3.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.3.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร 
6.3.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 
 



 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง  และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี 

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


