
 

 1 

 
 
 

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

(ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1 เม่ือวนัท่ี 
30 มกราคม 2563) 

 

บทน า 
  
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์ องค์ประกอบ คุณสมบัติ อ านาจ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ในการสนับสนุนด้านการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  (Good Corporate Governance) ด้าน
กระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
ความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั มีการจดัท า
รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มี
การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  
 
 ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ควรศึกษา และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎบตัรฉบบัน้ีอย่าง
เคร่งครัด  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
           กฎบตัรฯ ฉบบัน้ี ไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้          
 
 
 
 
 
 

            

นายสหัส ตรีทพิยบุตร นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหรือ
กลไกท่ีส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัและเพิ่มความคล่องตวัใน
การบริหารจดัการ ตลอดจนเอ้ือโอกาสใหฝ่้ายจดัการและผูส้อบบญัชีไดมี้การปรึกษาหารือเพื่อจดัการ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอยา่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งหวังเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพิ่มมูลค่าใหบ้ริษทัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน 
1.2 ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ี เพิ่มมากข้ึนโดย

คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงความรับผดิชอบของตนเองต่อ 
 การก ากบัดูแลการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบายทางธุรกิจ 
 การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การจดัการและการควบคุมความเส่ียงทางธุรกิจ 
 การจดัท ารายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 การท ารายการระหวา่งกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

1.3 แบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั โดยมอบหมายอ านาจท่ีเก่ียวกบัรายงานทาง
การเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ีจะเอ้ือ
โอกาสให้คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ในเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
การบริหารงานในดา้นอ่ืนๆ 

1.4 ปรับปรุงหน้าท่ีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และการส่ือสาร
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั หน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1.5 เสริมสร้างความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน 

1.6 เสริมสร้างให้ผูส้อบบัญชีด ารงความเป็นอิสระ และวางกรอบงานให้ผูส้อบบัญชีแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายจดัการ 

1.7 เพิ่มคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในใหดี้ข้ึน 
1.8 เพิ่มความแขง็แกร่งในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 
1.9 เสริมสร้างความเขา้ใจของกรรมการ เก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบท่ีถูกก าหนดไว ้
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ด้านการบญัชี 
และ/ หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงิน 

2.2 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท าการเลือกบุคคลหน่ึงข้ึนมาเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.3 กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ มีผลท าให้จ  านวนสมาชิกนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนด 
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบทนัทีหรืออยา่งชา้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ปฏิบติั
หน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
การประชุมและการบนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งน้ี 
เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่
เกิน 3 วาระ ทั้งน้ีวาระการด ารงต าแหน่งตอ้งสอดคลอ้งกบัวาระการเป็นกรรมการบริษทั 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

การพน้จากต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหห้มายรวมถึง การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั
หรือครบวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน 

กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้แจง้ต่อ
บริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก โดยให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน ใหบ้ริษทัแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบ 
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อน่ึง คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายใน 90 วนันบัแต่
วนัท่ีกรรมการตรวจสอบลาออก 

5. คุณสมบัต ิ

5.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5.2 กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ดงัน้ี 
5.2.1 คุณสมบัติทัว่ไป : กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผู ้
มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั 

5.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ : กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ ดงัน้ี 
1) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
2) กรรมการตรวจสอบทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

3) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถ
อุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และมี
ความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน 



 

 8 

รวมทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถตั้งค  าถามไดอ้ยา่งตรงประเด็น และสามารถตีความ
และประเมินผลของค าตอบท่ีไดรั้บ 

 

6. อ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

6.1 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1.1 ในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูล และได้รับความ

ร่วมมือจากฝ่ายจดัการ รวมทั้งมีอ านาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน ภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 

6.1.2 สามารถจัดจ้างผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน มาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา หรือมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวา่จ าเป็น โดยบริษทัฯ รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

6.2 หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.2.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
1) สอบทานนโยบายบญัชีท่ีส าคญัและการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญัของ

บริษทั เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล ผลกระทบต่อบริษทั และการปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2) สอบทานความสมเหตุสมผลและพิจารณาผลกระทบของรายการในรายงาน
ทางการเงินท่ีควรให้ความส าคญั รายการท่ีไม่ใช่รายการปกติซ่ึงมีนัยส าคญั 
รวมทั้งสมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการของฝ่ายจดัการ 

3) สอบทานขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน เช่น รายงานผูส้อบบญัชี 
รายงานผูต้รวจสอบภายใน รายงานการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแล 
เป็นตน้ 

4) สอบทานการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินทุกไตรมาส หรือในรายงาน
ประจ าปี และรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน และผล
การด าเนินงาน(Management Discussion & Analysis) รวมทั้ง คดีความในศาล
และภาระผกูพนัท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ 

5) สอบทานกระบวนการของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์และ
ส่ือต่าง ๆ เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

6.2.2 สอบทานให้บริษทัมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  
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1) สอบทานรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และหน่วยงาน
ก ากบัดูแลอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะในรายงานดงักล่าว 
เก่ียวกบัการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความเส่ียง
ทั้งทางด้านการปฏิบติังาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งประชุมกบัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อสอบทานถึงข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ 

กรณีใชบ้ริการหน่วยงานภายนอกเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง และก าหนด
ค่าตอบแทน 

3) สอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อให้แผนการ
ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบัความเส่ียงของบริษทัฯ 

4) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน / 
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกท่ีใหบ้ริการ 

6) สอบทานความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชี 

6.2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ 
ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.2.4 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.2.5 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบ
ความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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6.2.6 สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี (โดยเฉพาะในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บริษทั/บริษทัยอ่ยกบัส านกังานสอบบญัชี และการให้บริการอ่ืน นอกเหนือจากการ
สอบบญัชี) รวมทั้งจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

6.2.7 หารือและก าหนดให้ผูส้อบบญัชีเน้นความส าคญัในการตรวจสอบและรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบประเด็นต่าง ๆ ในวาระท่ีพิจารณาผลการตรวจสอบ
งบการเงิน รวมทั้งหารือกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัขอบเขต วิธีการ และ ระยะเวลาท่ีจะ
ใช้ในการสอบบญัชี  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคัญของ
บริษทั (ถา้มี) รายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงผูส้อบบญัชีน าเสนอ และ
การด าเนินการของฝ่ายจดัการท่ีมีต่อขอ้เสนอของผูส้อบบญัชี  

6.2.8 สอบทานประเด็นท่ีผิดปกติท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบ ประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในหนังสือจากผูส้อบบญัชีถึงฝ่ายจดัการ (Management Letter) และหารือกบัฝ่าย
จดัการเก่ียวกบัแนวทางและวธีิแกไ้ข 

6.2.9 ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสัยวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของบริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์
(ฉบับ ท่ี  4) พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเ บ้ืองต้นแก่ส านัก
คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ ภายในเวลา 30 วนั นับจาก
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

6.2.10 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั โดยตอ้งมีขอ้มูลอย่างน้อยตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

6.2.11 สอบทานให้บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน าความเส่ียงไปบริหารใน
เชิงกลยทุธ์ เพื่อใหบ้ริษทัฯ พฒันาสู่ความเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

6.2.12 สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทั
ในการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในภาพรวม เพื่อให้การบริหาร
ความเส่ียงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาความเส่ียงต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

6.2.13 ก าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาเก่ียวกบัหลกัการบรรษทัภิบาล และก ากบั
ดูแลให้ฝ่ายบริหารน านโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆดา้นบรรษทัภิบาลไปใช้พฒันา
อย่างต่อเน่ืองให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ตลอดจนการสร้างระบบ
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และพฒันาแนวทางในการน าหลกัการบรรษทัภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการ 
เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

6.2.14 สอบทานกระบวนการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย / มาตรการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมีความ
เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

6.2.15 สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกนั รวมทั้งสอบ
ทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้ร้องเรียน 

6.2.16 ทบทวนและปรับปรุงกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.2.17 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

6.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ในขณะท่ีความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 

 

7. การประชุม 

7.1 วาระการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัท าหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  โดย

การประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมอยา่งชดัเจนและจดัส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
ด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายดงัน้ี  

7.1.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชี และวิธี
ปฏิบติัทางบญัชี การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญัรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการก าหนด
นโยบายบญัชี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุน
ทัว่ไป 

7.1.2 การพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

7.1.3 พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และ
การประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการ



 

 12 

ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึง
รวมถึงการตรวจพบการทุจริตหรือขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

7.1.4 พิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

7.1.5 พิจารณาร่วมกับผูส้อบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ      
และสอบทานงบการเงิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัชี  

7.1.6 พิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี เพื่อวางแผนทบทวนวธีิการและ
การควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และการรักษาความปลอดภยั
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไป
ในทางท่ีผดิโดยพนกังานบริษทัหรือบุคคลภายนอก 

7.1.7 การพิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

7.1.8 พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7.1.9 การพิจารณาการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

7.1.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7.1.11 พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติัในเร่ือง นโยบายและ
แนวทางการพฒันาเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาล ให้สามารถเทียบเคียงได้กับแนว
ปฏิบติัหรือหลกัการท่ีเป็นสากลและของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
การสร้างระบบและการพฒันาแนวทางในการน าหลกัการบรรษทัภิบาล ไปใช้ใน
การบริหารจดัการเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

7.1.12 ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7.1.13 ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารจดัการน านโยบาย แนวปฏิบติัต่างๆดา้นบรรษทัภิบาล ไป

ใชพ้ฒันาบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยนโยบาย และแนวปฏิบติัดงักล่าวตอ้งสอดคล้อง
และเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

7.1.14 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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7.2 จ านวนคร้ังการประชุม 
7.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง แลว้แต่

สถานการณ์ และความจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่
มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
7.3.1 กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง โดย

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งคณะ เขา้ร่วมประชุมจึงครบ
องคป์ระชุม 

7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 
เพื่อน าเสนองาน และอาจเชิญกรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุม
ตามความจ าเป็น 

7.4 การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง หากกรรมการตรวจสอบรายใดมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบรายนั้นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้น และในการ
ลงคะแนนหากปรากฏวา่มีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

7.5 รายงานการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม ซ่ึงรายงานการ

ประชุมดงักล่าวจะตอ้งน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัท าสรุปประเด็นท่ีมีสาระส าคญั
ตามทีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้กบัคณะกรรมการ
บริษทั  พร้อมทั้งแจง้เร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามสนใจหรือใหติ้ดตามผลคืบหนา้กบั
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในทุกคนรับทราบ  

 
8. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป เน่ืองจากรายงาน
ดงักล่าวเป็นการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และท า
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ให้คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจได้ว่าฝ่ายจดัการได้มีการบริหารงานอย่างระมดัระวงัและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
8.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะได้ทราบถึง 

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น เร่ืองต่อไปน้ี 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและ  

กระบวนการตรวจสอบภายใน 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

8.1.2 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขได้
ทนัเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่
มีรายการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เช่น 
เร่ืองต่อไปน้ี 

 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมี

ความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

8.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 
หากผูส้อบบัญชีของบริษัทพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ัดการหรือบุคคลซ่ึง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัได้กระท าความผิดตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/25 และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบ้ืองตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีของบริษทัภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้
ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่
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มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้ง
รายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8.3 การรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
รายงานกิจกรรมท่ีท าระหว่างปี ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทั รายงานดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 

8.3.1 ความเห็นเก่ียวกบัความครบถว้น ถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องกระบวนการจดัท า และ
เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั 

8.3.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
8.3.3 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.3.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.3.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.3.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.3.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.3.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี

และ ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

9. การประเมินผล 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยการท าแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้


