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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 (7) (ก) ของขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื ่อง การรับหุนสามัญหรือหุ นบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544        
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป  

  
  ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2542 
  
 ขอ 3 ในประกาศน้ี  

 *“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” หมายความวา ประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวย การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 

 (*บทนิยามคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” เดิมถูกยกเลิกและใชความ

ใหมน้ีแทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 

มีนาคม 2552) 
 “บริษัท” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียน 
 *“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความวา รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนซึ่งใชบังคับกับกรณีดังกลาว หรือการทําธุรกรรมระหวางบริษัท
หรือบริษัทยอยกับกรรมการ  ผู บริหาร  หรือบุคคลที่มีความเกี ่ยวของตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 

 (*บทนิยามคําวา “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน” เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมน้ีแทน โดย

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2552) 
 
 *ขอ 4 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทตองมี
องคประกอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 (*ความในขอ 4  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมน้ีแทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 

2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2552) 

บทนิยาม 

ผลบังคับใช 

บทยกเลิก 

องคประกอบและ 
คุณสมบัต ิ
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ขอ 5 ใหบริษัทแจงมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทํารายชื่อและ

ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และ
นําสงตอตลาดหลักทรัพยโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหบริษัทแจงพรอม
เหตุผลของการพนจากตําแหนงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยทันทีและนําสงตอตลาดหลักทรัพยโดย
วิธีการตามวรรคหน่ึง 
  
 ขอ 6 ใหบริษัทนําสงหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ
ตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่คณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทมีมติแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 
 
 ขอ 7 คณะกรรมการตรวจสอบม ีหน า ที ่ต ามที ่ได ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้ 

 (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ 

(2)  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

(4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทํา
หนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุม
กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี เพื่อใหมั่นใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

การนาํสงหนังสือ
รับรองและประวัติ
ของกรรมการ
ตรวจสอบ 

การแจงรายช่ือและ
ขอบเขตการ
ดําเนินงาน 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ 
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(6)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน

รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความ เห็น เกี่ ย วกับรายการ ท่ีอาจ มีความขัดแย งทาง

ผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
   (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (charter)   
   (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ 
ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
   (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติ
เปลี่ยนแปลงหนาท่ีและจัดทํารายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และนําสงตอตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย
การรายงานโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 
 ขอ  8 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ
สงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

การรายงานตอ
คณะกรรมการบรษิัท
หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
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(1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญใน

ระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุง

แกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือ
การกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ตลาดหลักทรัพย 
 

*ขอ 9  ใหบริษัทจดทะเบียนท่ียื่นขอจดทะเบียนหุนสามัญหรือยื่นขออนุญาตเสนอ
ขายหุนท่ีออกใหมตอสํานักงานกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 จัดใหกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังในการ
จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทท่ีจัดข้ึนในป 2552 เปนตนไป และไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบมีองคประกอบและ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ยกเวนคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบท่ี
พิจารณาจากชวงเวลาในอดีตตามขอ 19 (4) (ข) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใหใช
บังคับกับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการแตงตั้งในการจัดประชุมสามัญผู ถือหุ น
ประจําปของบริษัทที่จัดขึ้นในป 2554 เปนตนไป และไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

ใหบริษัทจดทะเบียนที่ยื ่นขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอสํานักงาน
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จัดใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปของบริษัทที่จัดขึ้นในป 2553 เปนตนไป และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติที่พิจารณาจากชวงเวลาในอดีต
ตามขอ 19(4)(ข) ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ใหประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2542 ในสวนท่ี
เกี ่ยวกับองคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบยังคงมีผลใชบังคับตอไปกับ
กรรมการตรวจสอบท่ีไดรับการแตงต้ังกอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทท่ีจัดข้ึน
ในป 2552 หรือ 2554 แลวแตกรณีตามวรรคหนึ่งจนกวากรรมการดังกลาวจะพนจากตําแหนงตาม
วาระ 

 (*ความในขอ 9  เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมน้ีแทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 

2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2552) 
 

บทเฉพาะกาล 
ในสวนองค 
ประกอบและ
คุณสมบัต ิ
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 ขอ 10 ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนท่ียื่นขอจดทะเบียนหุน
สามัญหรือยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอสํานักงานกอนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 มีหนาท่ี
ตามประกาศน้ีนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทท่ีจัดข้ึนในป 2552 เปนตนไป  
 ใหประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2542  ในสวนท่ี
เก่ียวกับหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงจะตองมีหนาท่ีตามประกาศน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2551 
 
 
 

(นางภัทรียา เบญจพลชัย) 
                                กรรมการและผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช :  โดยที่ตลาดหลักทรัพยฯเห็นควรยกเลิกขอกําหนดเรื่ององคประกอบและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือลดความซ้ําซอนกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเพ่ือเสริมสรางบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงกําหนด
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมเติมหนาที่ในการพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนกําหนดรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ จึง
สมควรออกประกาศน้ี 

บทเฉพาะกาล 
ในสวนหนาท่ี 
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แบบแจงรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถือหุนบริษัท..............................………………………………………........................................ 

ครั้งที่ ……...............  เมื่อวันที่.......................................................... ไดมีมติดังตอไปนี ้

 แตงตั้ง/ตอวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) .............................................................................................................................................. 

  (2) .............................................................................................................................................. 

  (3) .............................................................................................................................................. 

  (4) .............................................................................................................................................. 

 โดยการแตงตั้ง/ตอวาระ ให มีผล ณ วันที่ ……………………………..… 

 
 กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

…………………………...............................………………...........................………………………………………........................ 

 โดยการกําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาวให มีผล ณ วันที่ ……………………… 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ……………………………………………………  วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ ………ป                   

  2. กรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ ………ป                

  3. กรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ ………ป                

  4. กรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ ………ป                

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ …………………………………………………… 

 

 พรอมนี้ไดแนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน ……… ทานมาดวย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ลําดับที่ ………  มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพยดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  

2. ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

    

   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 

      (                                             ) 

   (ตราประทับ) 

 

   ลงช่ือ …………………………………………………กรรมการ 
      (                                             )             
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หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

 

 ขาพเจา ..............................………………………………………............... (ชื่อ-สกุลเดิม).................................................. (ถามี)       

ในฐานะดํารงตําแหนงเปน .....………………………………………………...…………ของบริษัท………………………………………………….……………

ตั้งแตวันที่.......................……... ขอแจงขอมูลของขาพเจาและรับรองตอตลาดหลักทรพัย ดังตอไปนี ้

 1. ขอมูลสวนตัว 
 1.1 หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง………………………….….………………………….... 

 1.2 สัญชาติปจจุบัน…………….....................อดีต (ถาม)ี………………..………………………………..………………… 
 1.3 วัน/เดือน/ปเกิด .........…………..............………...….อายุ..…………...……….....ป 

 1.4 ที่อยูปจจุบัน............................…............…………..…..………..................................………………………..... 

 .................................................................................……...................………………………………………... 

 1.5 อาชีพ/สถานที่ทํางานปจจุบัน…………………………………………………………………………………………………... 

 1.6 วุฒิการศึกษา 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 1.7 ประวัติการทาํงานในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (ระบุชื่อบริษัท ตําแหนง ป พ.ศ.) 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 1.8 ประวัติการถกูดําเนนิคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุป พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ขอกลาวหา และผลการดําเนินคดี/ 
ผลการพิจารณาลงโทษ)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             1.9.  จํานวนหุนที่ถือในบริษัทจดทะเบยีนนี้    
 จํานวนหุน 

(หุน) 

% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบยีน 

ขาพเจา    

คูสมรส (ชื่อ-สกลุ) 

ชื่อ-สกุล ………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุลเดิม (ถามี)   .…………………………………….… 

  

บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ (ชื่อ-สกลุ /อายุ) 

1. ……………………………………………………...อายุ..........ป 

2. ……………………………………………………...อายุ..........ป 

3. ……………………………………………………...อายุ..........ป 

  

นิติบุคคลท่ีเปนผูที่เกีย่วของตามนยิามของสํานกังาน ก.ล.ต. 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 
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1.10 จํานวนหุนที่ถือในบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทที่ยื่นคําขอหรือ 

บริษัทจดทะเบียน ณ วันที่……………….….. (ระบุใหสอดคลองกับหลักการของสํานักงาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ชื่อบริษัท…………….………….. จํานวนหุนที่ถือ………...….หุนคิดเปน ………% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

1.10.2 ชื่อบริษัท…………….………….. จํานวนหุนที่ถือ………...….หุนคิดเปน ………% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

1.10.3 ชื่อบริษัท…………….………….. จํานวนหุนที่ถือ………...….หุนคิดเปน ………% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(ทั้งนี้ใหรวมการถือหุนของผูที่เกีย่วของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย) 
 
 2. ขาพเจาขอรับรองตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยวาขาพเจามีคุณสมบัติของผูบริหารหรือผูมอีํานาจควบคุมตาม

หลักเกณฑของสาํนักงาน ก.ล.ต. วาดวยเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และไมมีลักษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของสาํนักงาน ก.ล.ต. วาดวยเร่ืองขอกําหนดเกี่ยวกบัผูบริหารของบริษัททีอ่อกหลกัทรัพยและมีคุณสมบตัิครบถวนตาม

หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 

3. ขาพเจาในฐานะที่ดํารงตําแหนงเปน (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ) 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ        

      โดยไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการประชุมครั้งที่ …………. เมื่อวันที่ ………………….. 

ขอรับรองเพ่ิมเตมิตอตลาดหลกัทรัพยวา  
  3.1 ขาพเจามีคณุสมบัติในการเปนกรรมการตรวจสอบครบถวนตามหลักเกณฑทีต่ลาดหลกัทรัพยกาํหนด  

  3.2 ขาพเจาเขาใจดีในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาทีก่รรมการตรวจสอบตามที่

คณะกรรมการบริษัท ....................................................................................... ประกาศแตงตั้งและกําหนดไว 
  3.3 ขาพเจาเขาใจดีในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไวในหลักเกณฑที่ตลาดหลกัทรัพยกาํหนด  
  3.4 ขาพเจา 
   ไมมี  มี (โปรดระบุขอมูลในขอ 1.6 และ 1.7) 

   มีความรูและประสบการณเพยีงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลใด ๆ ที่ไดใหไวตอตลาดหลักทรพัยขางตนถูกตอง ครบถวน ตรงตามความเปนจริงทกุประการ 

 คํารับรองและประวัติของขาพเจานี้ใหไวเมื่อวันที่ ...……….. เดือน ………................... พ.ศ. .……...... 

 

    ลงช่ือ...............................................………….  

    (…………………………………….…………….) 

          ตําแหนง ....................................................... 

 


