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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) และเพิ่มมูลค่ำ
ให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้กำรสนับสนุนและปฏิบตั ิกำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ใน
กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน และกำรบริหำรงำนให้บริษัทมีมำตรฐำนเป็ นไปในแนวทำงที่ถูกต้อง โปร่ง ใส
ตลอดจนมีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
อื่น และเพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) บริษั ท จึ ง เห็ น ควรก ำหนดกฎบัต รคณะกรรมกำร
ตรวจสอบขึน้ เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบและคุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่ง อำนำจ หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.1 องค์ประกอบ
2.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน
ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ที่มีควำมรู ้
และมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรื อกำรเงินที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงินได้
2.1.3 ให้แต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2.2 คุณสมบัติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์ฯ และหน่ว ยงำนกำกับดูแลต่ำงๆ กำหนดขึน้ โดยกรรมกำรตรวจสอบต้อง มีควำมเป็ นกลำง ไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ในลักษณะที่อำจจะมีผลต่อกำรใช้ดลุ ยพินิจตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบอย่ำงอิสระ

3. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละไม่เกินสำม (3) ปี นับตัง้ แต่วนั แต่งตัง้ โดยให้เป็ นไปตำม
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทของตน
3.2 กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตัง้ กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตำมที่
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คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม แต่ไม่ควรได้รบั กำรต่อวำระโดยอัตโนมัติ
3.3 นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมที่กำหนด กรรมกำรตรวจสอบจะพ้น
ตำแหน่งเมื่อ
3.3.1 ตำย
3.3.2 ลำออก
3.3.3 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
3.3.4 ขำดคุณสมบัติของกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทและกรรมกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือ
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนกำกับ
ดูแลต่ำงๆ กำหนดขึน้ ตลอดจนกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.4 เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรตำแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ซึ่งมีผลให้จำนวน
กรรมกำรตรวจสอบน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนด คือ 3 ท่ำน ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือ น นับแต่วันที่จำนวน
กรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรดำรงสถำนะของบริษัทจดทะเบียนตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนดังกล่ำวจะสำมำรถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งตนแทนนัน้

4. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.1 เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบควรได้รับ แต่ ง ตั้ง ขึ น้ โดยได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุมจัดเตรี ยม
วำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม
4.2 ในกำรแต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนข้ำงต้น รวมถึงควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้วย

5. ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
5.1 สอบทำนและอนุมตั ิกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภำยใน และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยปี ละ 1
ครัง้
5.2 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่ำเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
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โดยกำรประสำนงำนกั บ ผู้ส อบบัญ ชี ภ ำยนอก และผู้บ ริ ห ำรที่ รับ ผิ ด ชอบจัด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิ น โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ที่เห็นว่ำเป็ นเรื่อง
สำคัญและจำเป็ นในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5.3 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
5.4 สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็ นไปอย่ำงรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมี
ระบบกำรควบคุมที่เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึน้
5.5 สอบทำนให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิผล
5.6 สอบทำนให้บ ริษั ท ปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5.7 พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
5.8 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมฏกหมำย และ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ สมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
5.9 กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในระดับนโยบำย และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบัตร ควำมเป็ นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบ ของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
5.10 พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรพิจำรณำผลตอบแทนในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ที่ประเมินโดย
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูบ้ ริหำรสูงสุดของบริษัท
5.11 พิจำรณำและสอบทำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งติดตำมเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำ ฝ่ ำยบริหำรมีกำรดำเนินกำรต่อข้อเสนอแนะดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ มี
ประสิทธิภำพ และภำยในเวลำที่เหมำะสม
5.12 คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน หรือนำเสนอ
ข้อมูล เข้ำร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจำเป็ น
5.13 ในกรณีท่จี ำเป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอคำปรึกษำจำกที่ปรึกษำภำยนอก หรือผูเ้ ชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ โดยบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ตำมระเบียบของบริษัท
5.14 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระทำ
ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง อำจมี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภำยในเวลำที่
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คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
ก) รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยในเวลำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมที่กล่ำวข้ำงต้นต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
5.15 พิจำรณำ ทบทวน และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละครัง้ หรือตำมควำมจำเป็ น
เพื่อให้ทนั สมัยและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
5.16 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในด้ำนต่ำงๆ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้
ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทถึง
ควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็ นที่เชื่อถือได้
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
ค)ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน
ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

5.17 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยำมและคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ และกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใต้กฎเกณฑ์
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ของสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ
บทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. กำรประชุม
6.1 จำนวนครัง้ และระยะเวลำในกำรประชุม
6.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตำมที่เห็นสมควร อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอำนำจใน
กำรเรียกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น
ในกำรเรียกประชุมกรรมกำรตรวจสอบ ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ ผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุม
โดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ได้
6.1.2 กรรมกำรทุก ท่ ำ นควรเข้ำ ร่ว มประชุม ทุกครัง้ ยกเว้น มี เหตุจำเป็ น ควรแจ้ง ให้ป ระธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน
6.1.3 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพิ่มเติมเป็ นพิเศษได้ หำกมีกำรร้อง
ขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชี หรือประธำนกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำประเด็น
ปั ญหำที่จำเป็ นต้องหำรือร่วมกัน
6.1.4 กำรประชุมเป็ นกำรเฉพำะกับฝ่ ำยบริหำร หรือผูต้ รวจสอบภำยใน หรือผูส้ อบบัญชี ต้องจัดให้มีขึน้ อย่ำง
สม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.2 ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียง
6.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุม
เลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
6.2.2 กำรลงมติของกรรมกำรตรวจสอบกระทำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงในกำรลงคะแนน โดยหำกกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ กรรมกำรตรวจสอบ
ท่ำนนัน้ ต้องไม่ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องนัน้ และในกำรลงคะแนน หำกปรำกฏว่ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี ้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
6.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควรมีกำรประชุมกับนักกฎหมำยของบริษัท หรือประชุมกับนักกฎหมำยภำยนอก
หำกเห็นว่ำเป็ นสิ่งจำเป็ นและเหมำะสม เพื่อหำรือประเด็นปั ญหำทำงกฎหมำย ซึ่งมีหรืออำจมีผลกระทบสำคัญ
ต่องบกำรเงิน หรือกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ
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6.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบควรเข้ำประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่องจำกต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมและนำเสนอ
ข้อมูลให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ เว้นแต่จะมีกำรประชุมในเรื่องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำมี
ควำมละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็ นกำรพิจำรณำร่วมกันเฉพำะผูท้ ่เี ป็ นกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้
6.3 รำยงำนกำรประชุม
6.3.1 โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่เป็ นผูจ้ ดรำยงำนกำรประชุม
6.3.2 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้ ปั ญหำและอุปสรรค ของกำรดำเนินกำรตำมควำมเห็นหรือข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป

7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีกำรประเมินผลตนเองในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะและรำยบุคคล
เป็ นประจำทุกปี เพื่อพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ และ
รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำทุกปี

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 เป็ นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564
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