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แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Best Practice Guidelines for Audit Committee) 

 
1.  บทนํา 

ภายใตภาวะการบริหารงานที่มีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว   กิจการมีความ
จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองมีการปรับปรุงการจัดการใหดีขึ้นตอไปเรื่อย ๆ เพื่อใหในที่สุดมีการ
จัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด จนกระทั่งไดรับการยอมรับจากผูลงทุน และ
ผูท่ีเกี่ยวของทั่วไปวา กิจการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ในปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยของ
คณะกรรมการบริษัท เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางวาเปนเครื่องมือหรือเปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่งซึ่งกิจการ
จําเปนตองจัดตั้งข้ึนเพื่อใหกิจการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ
กรรมการที่เปนอิสระจะชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหเกิดความคลองตัวตอการจัดการ 
การใหวิสัยทัศน และการใหความเห็นที่ตรงไปตรงมาตอรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
ตลอดจนการเอื้อโอกาสใหฝายจัดการและผูสอบบัญชีไดมีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนและเพื่อใหรายงานทางการเงินมีการเปดเผยอยางครบถวน ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหรายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลคาเพิ่มตอ
องคกรในที่สุด 

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพได ถาหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการกําหนดหรือจัดการไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ระเบียบการประชุม หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หนาท่ีและความรับผิดชอบตอผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี และการสื่อสารกับ
คณะกรรมการบริษัท การท่ีองคกรจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองมีความรูและ
ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเองและของผูอื่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็เชนกัน 
จําเปนท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองรูและเขาใจถึงวัตถุประสงค บทบาท และหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงการใหความชวยเหลือตอการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ การใหความรวมมือ
กับคณะกรรมการตรวจสอบอยางเต็มท่ีเกี่ยวกับการใหสารสนเทศที่ตองการ ทรัพยากร และการดําเนินการ
จากฝายจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบนี้มีความตั้งใจเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  การประสานงานระหวาง
คณะกรรมการตรวจสอบกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค 
คณะกรรมการตรวจสอบคือคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการบริษัทที่ เขามาชวย

คณะกรรมการใหปฏิบัติงานในประเด็นที่อาจถูกมองขามและเพื่อใหกิจการมีระบบการกํากับดูแลที่ดี 
วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดถูกกําหนดไวอยางกวาง 
ๆ ใหสะทอนถงึความสําคัญของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี  และผูตรวจสอบภายใน  เปนผูมีสวนได เสียโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถชวย
ใหบุคคลดังกลาวบรรลุถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายและการจัดการอยางมืออาชีพ 

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมุงหวังถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการและ
การเพิ่มมูลคาใหองคกร ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

(1) ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 
(2) ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทที่ เพิ่มมากขึ้น โดย

คณะกรรมการจะคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนตอ 
2.1 การรายงานขอมูลทางการเงิน 
2.2 การเลือกใชนโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสม 
2.3 การบริหารทางการเงิน 
2.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
2.5 การกําหนดกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ 
2.6 การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
2.7 การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธรุกิจ 

(3) ภาระของคณะกรรมการลดนอยลง โดยการมอบหมายอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้จะเอื้อโอกาส
ใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในดานลึก และเพิ่มประสิทธิภาพตอการบริหารงาน           
ในดานอื่น ๆ  

(4) ปรับปรุงหนาท่ีและกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให
การสื่อสารระหวางคณะกรรมการ ฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(5) เอื้อโอกาสใหมีการประชุมอยางเปนทางการระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการทาง
การเงิน 

(6) เสริมสรางความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในและหนวยงานตรวจสอบภายในให
สามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่สูงข้ึน 

(7) เสริมสรางใหผูสอบบัญชีดํารงความเปนอิสระ และวางกรอบงานใหผูสอบบัญชีสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมาในกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแยงกับฝายจัดการ 

(8) คุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในดีข้ึน 
(9) ความแข็งแกรงในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก 
(10) เสริมสรางความเขาใจของกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูกกําหนดไว 
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3.  องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอย 3 คน โดยจํานวนสมาชิกควรข้ึนอยูกับขนาด 
ขอบเขตความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  โดยทั่วไปจํานวนสมาชิก               
จะอยูระหวาง 3-5 คน 

(2) กรรมการตรวจสอบจะตองมีความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
สมาชิกกรรมการตรวจสอบทุกคนไมจําเปนตองถูกคาดหวังวาเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการบัญชีหรือ
การเงิน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกหาคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญอิสระเฉพาะดานได แต
ตองเปนผูท่ีสามารถตั้งคําถามไดอยางตรงประเด็น และสามารถตีความและประเมินผลของคําตอบที่ไดรับ  

(3) กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการ
บัญชีหรือการเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่ง
จะมีผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากหนาท่ีหลักของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายคือสอบทานการรายงานทางการเงินใหมีคุณภาพที่ดีท่ีสุด  

(4) กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

(5) กรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ในเรื่องท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึน และควรไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) การแตงตั้ง 
6.1 กรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ โดย
กรรมการตรวจสอบจะตองเปนกรรมการบริษัท 

- ในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ บริษัท
ควรเปดเผยรายชื่อ ประวัติ พรอมท้ังมีขอความระบุวาผูท่ีไดรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติและมีความเปน
อิสระตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม 

-  เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการ
ตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรือ
อยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- การเลือกประธานกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติท่ี

สามารถเปนแกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลท่ีจะใหความมั่นใจในความมี 
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ประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตอการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปน 
ผูนําในการประชุมใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  

- คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผู คัดเลือกสมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรถูกแตงตั้ง ข้ึนเพื่อชวยเหลือการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอาจเปนเลขานุการบริษัท  (Company 
Secretary) หรือผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน (Chief of Internal Audit) หรือในกรณีท่ีเปนกิจการ
ขนาดเล็ก อาจพิจารณาใหผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน (Chief  Financial Officer) เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(7) การพนจากตําแหนง  

7.1 หมายรวมถึงการพนสภาพการเปนกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการดํารง
ตําแหนงตามที่กําหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน  

7.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการ
ตรวจสอบควรแจงตอบริษัทลวงหนา 1 เดือน พรอมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน
จะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลท่ีลาออก ใหบริษัทแจงการลาออก
พรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยทราบดวย  

7.3 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหบริษัท
แจงการถูกถอดถอน พรอมสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยทราบ  ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนอาจ
ช้ีแจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบได 

(8) วาระการดํารงตําแหนง  
8.1 ควรกําหนดวาระกรรมการตรวจสอบไวแนนอนและมีระยะเวลาพอสมควร       

ระหวาง 2-5 ป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ  
8.2 กรรมการตรวจสอบอาจได รับการแต งตั้ งตอไปไดอีกวาระหนึ่ งตามที่

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม แตไมควรไดรับการตอวาระโดยอัตโนมัติ  
8.3 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายใหม ๆ เพื่อใหมีการนําความคิด    

ใหมๆ เขามาในคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
(1) กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑตอไปนี้ 

1.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย  

1.2 - เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

- เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการ
ผูจัดการ (Chief Executive Officer)  ของบริษัท  ไมสามารถเปนกรรมการตรวจสอบไดเนื่องจากกรรมการ
ผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน 

1.3 - เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ัง
ในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนใน
ระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยาง 
รอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและ
การใหความเห็นที่เปนอิสระ 

1.4 เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท 

1.5 เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของ
กรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

1.6 สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

(2) ผูที่เกี่ยวของ หมายรวมถึง ผูท่ีมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบริษัท จนทําใหไมสามารถ 
ทําหนาท่ีไดอยางอิสระหรือคลองตัว เชน ซัพพลายเออร ลูกคา เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูท่ีมีความเกี่ยวของทาง
ธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ เปนตน  
 
5.  ความเปนอิสระ 

(1) ความเห็นที่เปนอิสระ หมายความวา การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตาม 
ภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ี และ 
ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับใหไม
สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

(2) กรณีท่ีถือวาปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเปนอิสระ เชน กรรมการตรวจสอบอยูภายใต
อิทธิพลของกรรมการบริษัท ผูบริหาร เจาหนาท่ีของบริษัท เปนตน ไมวาจะดวยความคุนเคย ความเกรงใจ 
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หรือดวยเหตุผลใด ๆ ท่ีสงผลใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เหลานั้น จนทําใหเกิดเหตุการณดังนี้ 

2.1 ละเวนไมปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย 
2.2 ยอมรับขอเสนอหรือกระทําการใด ๆ ในสิ่งที่ไมควรกระทําและมีผลทําใหบริษัท

และผูถือหุนเสยีหาย หรือสูญเสียผลประโยชนท่ีควรจะไดรับ 
2.3 ไมแสดงความเห็น หรือไมเสนอรายงานตอคณะกรรมการหรือตอผูถือหุนอยาง

ตรงไปตรงมา 
2.4 ไมมีการประสานงาน  ปรึกษาหารือ  หรือไมใหความรวมมือกับกรรมการ            

ฝายบริหาร หรือเจาหนาท่ีของบริษัทที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู   
(3) รายการที่อาจถือวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นที่เปนอิสระ

ของกรรมการตรวจสอบ 
(4) รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทํากับ

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายสินคา
หรือบริการตามเงื่อนไขดังนี้ 

4.1 การไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการนั้นอยูบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจปกติ 
และเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปที่กําหนดโดยมีหลักเกณฑชัดเจนและเปนที่เปดเผย และ 

4.2 ราคาสินคาหรือบริการเทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการท่ีใหลูกคารายอื่น 
(5) ความชวยเหลือทางการเงินที่กรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีเกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบ

ไดรับจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่เปนธุรกิจปกติ
ในฐานะเปนสถาบันการเงิน 

(6) รายการใด ๆ ท่ีเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไดดําเนินการตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของแลว 

(7) รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
6.  หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคํานึงถึงขนาด ความซับซอนของบริษัท ลักษณะของอุตสาหกรรม และโครงสรางของ
คณะกรรมการ 

1.2 ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบ 
1.3 มีการสอบทานและปรับเปลี่ยนหนาท่ีใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
1.4 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย 
1.5 หนาท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก 
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ก. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยาง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใด ๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

ข. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) 

ค. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

ง. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผู สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา
เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

จ. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

ช. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ 
ท่ีตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร    
เปนตน 

ฉ. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควร
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ
เงินของบริษัทถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลท่ีเชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไป

อีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต

หนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
1.6 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทาง

วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปน ดวยคาใชจายของบริษัท 
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(2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาท่ีและความ 

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการ
ของบริษัทตอบุคคลภายนอกยังคงเปนของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
 
7.  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) วาระการประชุม  
1.1 ในการประชุมแตละครั้งควรกําหนดวาระการประชุมไวลวงหนาอยางชัดเจน และ

นําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาดวย
ระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายดังตอไปนี้ 

- การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ หลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ท่ีสําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 

- การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) 

- การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัท  
ข้ันตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวของตางๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
รวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบ   
ท่ีไดวางแผนไวเพื่อใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบดังกลาวจะชวยใหตรวจพบการทุจริตหรือขอบกพรอง  
ตาง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

- การพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในถึงปญหาหรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

- การพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหาหรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน 

- การพิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีวาไดมีการวางแผนเพื่อ
ทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท
หรือบุคคลภายนอก 

- การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน  
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เปนตน 



 
 

 
315

- การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย 

- การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
- การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
(2) จํานวนครั้งการประชุม  

2.1 จํานวนครั้งการประชุมในแตละปข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ และหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว โดยทาง
ปฏิบัติท่ัวไปคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมโดยเฉลี่ยปละ 4 ครั้ง  

2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนพิเศษได 
หากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัท 
ใหพิจารณาประเด็นปญหาที่จําเปนตองหารือรวมกัน  

(3) ผูเขารวมประชุม 
3.1 กรรมการตรวจสอบควรเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และ

คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดจํานวนสมาชิกที่จะตองมาประชุมเพื่อใหการประชุมใชได            
ตามกฎหมาย 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท ผูตรวจสอบ
ภายใน หรือผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวยในเรื่องท่ีกําหนด เชน การควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ 
เปนตน 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกับนักกฎหมายของบริษัทเปนประจํา 
หรือประชุมกับนักกฎหมายภายนอกหากเห็นวาเปนสิ่งจําเปนและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปญหาทาง
กฎหมายซึ่งมีหรืออาจมีผลสําคัญตองบการเงินของบริษัท ในกรณีสําคัญและจําเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเชิญนักกฎหมายของบริษัท และ/หรือนักกฎหมายภายนอกเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวยก็ได 

(4) การลงคะแนนเสียง 
4.1 ในเอกสารประกอบการประชุมตองระบุช่ือบุคคลและกําหนดใหกรรมการ

ตรวจสอบผูที่มีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ๆ  
4.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(5) รายงานการประชุม 
ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูจดรายงานการ

ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะตองนําสงตองคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
คณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอยางทันเวลาและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบควรนําสงรายงานการ 
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ประชุมตอผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีเพื่อเปนการยืนยันขอมูลและเพื่อบอกกลาวเรื่องท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบใหความใสใจหรือควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ 

 
8.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือหนาท่ีอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีความสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกลาวจะ
แสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และทําใหคณะกรรมการ
บริษัทมั่นใจไดวาฝายจัดการไดมีการบริหารงานอยางระมัดระวังและคํานึงถึงผลของผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน 

(1) การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
1.1 รายงานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําอยางเปนประจํา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบ

ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ ง ระบุความ เห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 
- สรุปรายงานกิจกรรมที่ทําระหวางป 
- รายงานเกี่ยวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

1.2 รายงานสิ่งท่ีตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดหาแนวทางแกไขได
ทันเวลา  

- รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 
- ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความ

บกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
- ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

(2) การรายงานตอหนวยงานทางการ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอยาง

มีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและ 
ผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกลาวตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 
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(3) การรายงานตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 
รายงานกิจกรรมที่ทําระหวางปตามหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท   
 
9.  การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) เพื่อใหเกิดความแนใจวาการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
วัตถุประสงค จึงควรมีการกําหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางเปนทางการ 

(2) การประเมินผลอาจเกิดจากการสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการตอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมี
ประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบควรไดทราบถึงผลการประเมินและผลกระทบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานจากผูสอบบัญชี ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการฝายการเงิน และผูบริหาร เพื่อ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
10.  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

(1) ระบบการควบคุมภายใน 
1.1 บริษัทจดทะเบียนควรจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล เพื่อใหการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง เช่ือถือได ตลอดจนมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.2 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการ
ซึ่งมีอยูภายในองคกร ซึ่งไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารขององคกร โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ 

- ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล 
- การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
- การดูแล ปองกัน ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัท 
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการดําเนินงานหรือแผนงานที่กําหนดไว 
1.3 องคประกอบของการควบคุมภายใน จําแนกออกเปน 5 องคประกอบที่เกี่ยวเนื่อง

สัมพันธกันซึ่งมาจากวิถีทางที่ผูบริหารดําเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกระบวนการ
ทางการบริหาร ซึ่งไดแก สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร 
(Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
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(2) การตรวจสอบภายใน 
2.1 บริษัทจดทะเบียนควรจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาท่ีวิเคราะห

ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและขอมูลเพื่อเปนการสนับสนุนแกผูปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีไมไดมี
การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นในบริษัท บริษัทจดทะเบียนนั้นควรมีระบบการตรวจสอบภายใน
อื่น (Out Source) ทดแทน 

2.2 การตรวจสอบภายใน  คือ  การปฏิบัติงานอิสระที่ ทําหนา ท่ีตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการชวยเหลือผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับขององคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสนับสนุนใหมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม 

บริษัทควรดํารงรักษาใหระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมี  
ประสิทธิผลใหตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการเปนบริษัทจดทะเบียน 
 
11.  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรคํานึงถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบควรขอคําอธิบายจากฝายจัดการเกี่ยวกับผลแตกตางที่สําคัญ ๆ ใน
งบการเงินระหวางปปจจุบันกับปกอน ๆ (การพิจารณาทบทวนนี้อาจทําในที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทก็ได) และพิจารณารวมกับฝายจัดการถึงบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร 
(Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ท่ีปรากฏในรายงานประจําป  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผูสอบบัญชีถึงขอบเขตที่ผูสอบบัญชีไดพิจารณา  
ทบทวนบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร และพิจารณาวาขอมูลท่ีปรากฏในบทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหารและสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฏในรายงานประจําปมีความสอดคลองกับ
สารสนเทศที่ปรากฏในงบการเงินหรือไม อยางไร 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบควรขอใหฝายจัดการและผูสอบบัญชีรายงานวามีปญหาการ
รายงานทางการเงินที่สําคัญอะไรบางที่ตองปรึกษาหารือรวมกันในระหวางงวดบัญชี และหากมี ฝาย
จัดการไดมีการแกไขแลวอยางไร 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นจาก 
ผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ เชน คุณภาพของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีและคณะผูตรวจสอบภายในของ
บริษัท รวมท้ังเรื่องท่ีผูสอบบัญชีเปนหวงมากที่สุด และเขาเชื่อวามีสิ่งอื่นอีกหรือไมท่ีควรปรึกษาหารือ 
รวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไมไดหยิบยกขึ้นมาหรืออธิบายไวท่ีอื่น 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาวา ควรหรือไมท่ีผูสอบ
บัญชีประชุมกับคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเพื่อหารือถึงประเด็นสําคัญ ๆ เกี่ยวกับงบการเงิน และเพื่อตอบ
ขอซักถามที่กรรมการอื่นหยิบขึ้นมา 
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(6) คณะกรรมการตรวจสอบควรขอคําอธิบายจากผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินของ
บริษัทและผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีหนวยงาน
ทางการที่กํากับควบคุมดูแลที่เกี่ยวของกับกิจการและมีผลตองบการเงินของบริษัท 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีถึงเนื้อหาสําคัญ ๆ 
ของปญหาที่หยิบยกขึ้นมาโดยนักกฎหมายภายในและภายนอกบริษัทเกี่ยวกับคดีความในศาล ภาระที่อาจ
เกิดข้ึนภายหนา สิทธิเรียกรองหรือการถูกประเมินใดๆ (Claims or Assessments) คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรเขาใจวาเรื่องตาง ๆ ดังกลาวจะปรากฎในงบการเงินอยางไร 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนยอดการตั้งคาใชจายคางจายทางบัญชี การต้ังสํารอง
หรือประมาณการที่มีอยูโดยฝายจัดการและเนื้อหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตองบการเงิน 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบควรดูเกี่ยวกับปญหาภาษีเงินไดท่ียื่นตอกรมสรรพากรวาจะ 
มีรายการสําคัญใด ๆ ท่ีอาจมีปญหากับกรมสรรพากร และควรสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของการสํารองภาษี
ท่ีเกี่ยวของ 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาทบทวนหนังสือรับรองจากฝายจัดการของบริษัท 
(Management Representative Letter) ซึ่งไดใหกับผูสอบบัญชี และถามดูวาเขาไดประสบกับความยุงยาก
ใดๆ ในการไดหนังสือนั้น หรือสิ่งท่ีรับรอง (Representations) เฉพาะใดๆ ในหนังสือนั้น 

(11) การดําเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

12.  การรายงานของบริษัทจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย 
(1) การรายงานเมื่อมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติท่ีประชุมผูถือหุนถึงการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมนําสงแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1) ผานทางโทรสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  

1.2 นําสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F24-2) พรอมการ
รายงานมติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

1.3 นําสงแบบรับทราบภาระหนาท่ีตอการรายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 7 วัน   
ทําการนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

1.4 นําสงการรายงานการถือครองหลักทรัพย (แบบ 59-1) ภายในวัน 30 วันนับจาก
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

 
(2) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 รายงานมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติ ท่ีประชุมผูถือหุนถึงการ
เปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ พรอมนําสงแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3) ผานทางโทรสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดของ               
ตลาดหลักทรัพย  
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2.2 นําสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (F24-2) สําหรับกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งใหม พรอมการรายงานมติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแบบแจง
รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.3 นําสงแบบรับทราบภาระหนาท่ีตอการรายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 7 วัน   
ทําการนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

2.4 นําสงการรายงานการถือครองหลักทรัพย (แบบ 59-1) ภายในวัน 30 วันนับจาก
วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(3) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติท่ีประชุมผูถือหุนถึงการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมนําสงแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3) ผานทางโทรสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย  
 
 
 
ฝายบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
23 มิถุนายน 2542 


