
 
 

                                                                                      

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี วา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื 

ซ่ึงจะนาํไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น

คณะกรรมการจึงกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนไดต้ระหนักถึง

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตน และปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

1.    องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน

เพ่ือทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ ท่ีสามารถใชดุ้ลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเขา้ใจพ้ืนฐาน

ของงบการเงินซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการทาํหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้งมี

ความรู้ความชาํนาญทางการบญัชีหรือการจดัการดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อส่ือสารโดยตรงกบัผูส้อบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และ

ฝ่ายจดัการของบริษทั 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบในคณะ 1 ท่านข้ึนดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

2.    คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบญัชี การบริหารรัฐกิจ และธุรกิจแขนงอ่ืน

อยา่งหลากหลายแขนงเป็นอยา่งดี เหมาะสมต่อการเป็นองคป์ระกอบของมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้

และอ่ืนๆ 

2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น 

ๆ ดว้ย 

2.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

2.4 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคล

ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 



 

 

2.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํ

เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหน้ีสินท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า

กวา่ ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีสินดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานัก

งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ีงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ีกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

2.8 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

2.9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3.    หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

3.2 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ยเลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/

หรือ การวา่จา้งบริษทัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และเขา้ร่วม

ประชุมกบัหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



 

 

3.3 สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3.4 เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดงักล่าว ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั และเสนอใหมี้การเลิกจา้งผูส้อบบญัชีท่ีไดแ้ต่งตั้งในกรณีท่ี

มีเหตุอนัสมควร ให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัฯ 

3.6 จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ   

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

3.7 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3.8 สอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต 



 

 

3.9 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 รับแจง้เบาะแสจากพนกังานเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตอ่ืนๆ โดย

มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการดาํเนินการติดตามท่ีเหมาะสม 

3.11 ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 

คณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงินของบริษทั 

และผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษทัรับทราบร่วมกนัวา่ ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจน

ขอ้มูลความรู้เร่ืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั

มากกวา่คณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หเ้ป็นประกนั

เป็นพิเศษในงบการเงินและขอ้มูลการเงินท่ีบริษทันาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบุคคลอ่ืนๆ 

 

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และคุณสมบติัขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ 

บทบญัญติัของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.    วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัการเป็นกรรมการบริษทันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้ง และเม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 

4.2 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนท่ีนอกจากถึงคราวออกจากวาระให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด เวน้แต่วาระของกรรมการตรวจสอบผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน 

โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

 

5.    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 บริษทัจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่ง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง หรือมากกวา่หากจาํเป็น 



 

 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.3 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู ้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจง้นดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ในกรณีท่ี

เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ การส่งหนงัสือเชิญประชุมจะส่งผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ก็ได ้

5.5 เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการท่ีประชุมเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุม และจดัส่งให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในการประชุมคร้ัง

ถดัไป  

 

6.    ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัปรับปรุงน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 และ ไดผ้่านการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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