
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 

สารบัญ 
 
 
บทนํา           1 
 
รายนามคณะทีป่รึกษาเพื่อการพิจารณาคูมือคณะกรรมการตรวจสอบ     3 
(Reading Committee for Audit Committee Handbook) 

 
วัตถุประสงคในการจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ       4 
 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 องคประกอบ         5 
 คุณสมบัติ         5 
 การแตงตั้ง         8 

วาระการดํารงตําแหนง        9 
การพนจากตําแหนง        10 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      10 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ      10 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ      15 
การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ      15 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หลักทั่วไป         16 

 แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ    17 
 

ภาคผนวก 
 นิยามคําท่ีปรากฏในคูมือกรรมการตรวจสอบ      29 
 ตัวอยาง Audit committee charter       32 

ตัวอยางแบบสอบทานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   40 
ตัวอยางแบบสอบทานความพรอมกอนรับตําแหนงกรรมการอิสระ/   61 
กรรมการตรวจสอบ  

 



 

บทนํา 

“การกํากับดูแลกิจการคือระบบที่แสดงโครงสรางความสัมพันธระหวางผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท  
ฝายจัดการของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกราย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความเจริญเติบโต 
และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น” 

การท่ีบริษัทจดทะเบียนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จะชวยใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ท้ังผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้  
พนักงานของบริษัท หนวยงานกํากับดูแล และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  มีความเชื่อมั่นวาการดําเนินงานของบริษัท 
จะเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว สามารถลดตนทุนในการดําเนินงานได และมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม  
ซึ่งในที่สุดแลวจะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

กลไกที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีประการหนึ่ง คือ การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) ซึ่งเปนคณะกรรมการชุดยอยของคณะกรรมการบริษัทที่ทําหนาท่ีอยางอิสระ เพื่อให 
การดําเนินการของบริษัทอยูภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ในอดีต บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนนเฉพาะการสอบทานรายงานทางการเงินและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  แตปจจุบันแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจที่กวางขึ้น โดยรวมไปถึงบทบาทดานการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และการสอบทานขอมูลอื่นนอกเหนือจากรายงานทางการเงินดวย 

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการของหลายบริษทัอาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อทําหนาท่ีเฉพาะดาน  
เชน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งในกรณีเชนนี้ บทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรื่องท่ีมีคณะกรรมการชุดยอยรบัผิดชอบอยูแลว ก็อาจเหลอืเพยีงการสอบทานหรือติดตามใหมั่นใจวา
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดดําเนินการอยางเพียงพอแลว และมีการประเมินการบริหารความเสี่ยง
อยางเหมาะสมแลว หรือไม 

คูมือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกีย่วกับคุณสมบัติ และหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ รวมท้ังขอมูลอื่นที่เปนประโยชนตอการกําหนดกฎบัตร (charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอมูลท้ังหมดมีท้ังสวนที่เปนขอกําหนดตามกฎหมาย/กฎเกณฑ และสวนที่เปนขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวมมาจาก
เอกสารเกี่ยวกบักรรมการตรวจสอบที่จัดทําและเผยแพรโดยหนวยงานตาง ๆ เชน “แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  “ขอเตือนใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ”  
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปนตน  นอกจากนี้ ไดรวบรวมขอมูลจากแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบจากหลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแลวดวย   

 ในการนี้ ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่สนับสนุนขอมูลและรวมใหขอเสนอแนะในการจัดทําคูมือ 
คณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยนนทพล  นิ่มสมบุญ กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และหมอมหลวงผกาแกว  บุญเลี้ยง กรรมการในคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมท้ังคณะที่ปรึกษาเพื่อการพิจารณา
คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ (Reading Committee for Audit Committee Handbook) ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนหลายแหง  นางวารุณี ปรีดานนท หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร จํากัด 
และผูแทนจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยทุกทานไดกรุณาพิจารณา กลั่นกรอง และ 
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมาก 



หนา 2 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้จะมีสวนชวยในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของกรรมการตรวจสอบ และผูท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ รวมท้ัง 
ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  ท้ังนี้ คณะผูจัดทําจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูมือฉบับนี้ใหมีขอมูล 
ท่ีเปนประโยชนแกผูใชงานเพิ่มเติมเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

 

 คณะผูจดัทํา 
 ธันวาคม  2553 



หนา 3 

รายนามคณะทีป่รึกษาเพื่อการพิจารณาคูมือคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Reading committee for audit committee handbook) 

 
 ดร.โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 นายโชติ  โภควนิช 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม 
กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  

 นายบรรจง  จิตตแจง 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ล่ําสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 รศ. ประนอม  โฆวินวิพัฒน 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 นายภควัต  โกวทิวัฒนพงศ 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

 นายยุทธ  วรฉัตรธาร 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไรมอน แลนด จาํกัด (มหาชน) 

 นายสุวิทย  จินดาสงวน 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอสไอเอส ดิสทรบิิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ศ. หิรัญ  รดีศรี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

 ดร. อภิชัย จันทรเสน 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

 นางวารุณี  ปรีดานนท 
หุนสวน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร จํากัด   

 นายชาญชัย  จารวุัสตร 
กรรมการผูอํานวยการ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

 นางรงครุจา สายเชื้อ 
รองกรรมการผูอํานวยการ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



หนา 4 

วัตถุประสงคในการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 วัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็เพื่อเปนคณะกรรมการชุดยอยท่ีชวยคณะกรรมการบริษัท
ในการตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ ซึ่งก็จะมีผลใหการบริหารจดัการ 
เปนไปเพื่อประโยชนโดยรวมของบริษัทเปนสําคัญ  ดวยเหตุนี้ หลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพย 
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดกําหนดใหบริษัท 
ตองมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีหลัก ๆ ตามที่กําหนดในเกณฑตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติ 
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวตอไปในสวนที่เกี่ยวกบัหนาท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ)  อยางไรก็ดี การมีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีสวนชวยให
คณะกรรมการบริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะหนาท่ีดังตอไปนี้  

(1) การกํากับดูแลการดําเนินกิจการใหสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ 
(2) การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(3) การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกจิ 
(4) การจัดทํารายงานทางการเงินและการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม 
(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
(6) การทํารายการระหวางกันกับผูท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 



หนา 5 

ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
องคประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 ราย โดยทุกรายตองเปนกรรมการอิสระ   
ท้ังนี้ จํานวนสมาชิกควรข้ึนอยูกับขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งโดยทั่วไป 
ตามมาตรฐานสากลจํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะอยูระหวาง 3-5 ราย 

คุณสมบัติ 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบแบงออกเปนคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
1. คุณสมบัติทั่วไป: กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดังนี ้

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ  
บริษัทยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุน 
ของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได 
เงินเดือนประจาํ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว 
ไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน 
ขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมอีาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ 
อยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนยั หรือผูมอีํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธ 
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท  
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 
  ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ 
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือ 
รับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรอืใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน  
รวมถงึพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึง่  
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา   
ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนโุลม แตในการพิจารณา 
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  
หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนยั ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
สังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  
บริษัทรวม ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนยั ผูมีอํานาจควบคุม  
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ปกอนเขารับตําแหนง 

คําวา “หุนสวน” ตาม (จ) และ (ฉ) หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี  
หรือผูใหบริการทางวชิาชีพ ใหเปนผูลงลายมอืช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ 
(แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอสิระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ 
ทางธุรกิจหรอืการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตาม (ง) หรือ (ฉ) ขางตน คณะกรรมการบริษัทสามารถ 
พิจารณาผอนผนัได หากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลวเหน็วา ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบกับการแสดง 
ความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอิสระดังกลาว โดยบริษัทตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในแบบ 56-1  
รายงานประจําป และในหนังสือนัดประชุม  

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาว 
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอสิระ  
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว 

เปนกรรมการอสิระ 
ในการผอนผันของคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อใหเปนไปตามหลักในการทําหนาท่ีของกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในป 2551 ในสวนที่เกี่ยวกับการทําหนาท่ีของกรรมการดวยความซื่อสัตยสุจริต (duty of loyalty)  
และระมัดระวัง (duty of care) ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองตัดสินใจอยางสมเหตสุมผลโดยคํานงึถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัท  ท้ังนี้ แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ประกอบดวย 

(ก) เหตุผลและความจําเปนในการแตงตั้งหรือตอวาระกรรมการอิสระรายดังกลาว  
(เชน บริษัทมีความจําเปนที่ตองอาศัยความรูความสามารถเปนพิเศษจากกรรมการรายดังกลาว) และ   

(ข) ลักษณะรายการที่เขาขายดังตอไปนี้ 
1. รายการที่บริษัทไดรับประโยชนเปนสําคัญ  
2. รายการธุรกจิปกติท่ีเปนเงื่อนไขทางการคาท่ัวไป และ 
3. ขนาดรายการที่ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

ของกรรมการอสิระ และไมมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท หรือไมไดเกิดข้ึนสม่ําเสมอ/ตอเนื่อง 
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(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูถือหุนซึง่เปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ เชน การมีขอตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกบั 
การแตงตั้งกรรมการเพื่อเปนตัวแทนและดูแลผลประโยชนของผูถอืหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
บริษัทยอย หรอืไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรอืเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถอืหุนเกินรอยละ 1 ของจาํนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น   
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท   
ท้ังนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดมอบหมาย 
โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ี และไมตกอยูภายใตอิทธพิลของบุคคล 
หรือกลุมบุคคลใด   รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณใด ๆ ท่ีอาจบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดอยาง
ตรงไปตรงมา 
 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอสิระที่มีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ขางตนแลว  
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ  
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ 
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

2. คุณสมบัติเฉพาะ: กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
(ก) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ 

ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุม 
ของบริษัท 

(ข) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรอืบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน 
บริษัทจดทะเบียน 

(ค) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ง) กรรมการตรวจสอบไมควรเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 5 บริษัท  
เนื่องจากอาจมผีลใหการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทําไดไมเต็มท่ี (แนวปฏิบัติท่ีดี) 

(จ) สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการบัญชี  
หรือการเงิน เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญอิสระดานการบัญชีหรือการเงิน 
จากภายนอกได  อยางไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายตองมีความรูและประสบการณดานการบัญชี  
หรือ การเงินอยางเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความเชื่อถือไดของงบการเงิน  และควรไดรับการ 
พัฒนาความรูดานการบัญชีหรือการเงินอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน  
ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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(ฉ) กรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน  
และควรไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องเพือ่เพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (แนวปฏิบัติท่ีดี) 

 ท้ังนี้ คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะที่ระบุขางตนสวนใหญเปนคุณสมบัติท่ีกําหนดในหลักเกณฑ 
การอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยของสาํนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
อยางไรก็ดี เพือ่ใหกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปนอิสระอยางแทจริงเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัท  คณะกรรมการบรษิัทควรพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของ  
“กรรมการอิสระ” ของบริษัทขึ้นเอง และเปดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจําป โดยควรพิจารณากําหนดให 
เขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําขางตน เชน ในเรื่องสัดสวนการถือหุนซึ่งเกณฑกําหนดหามกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบถือหุนในบริษัทเกินรอยละ1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  ในขณะที่ 
บริษัทขนาดใหญมีทุนจดทะเบียนมาก อาจพิจารณากําหนดหามกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบถือหุน 
เกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  เนื่องจากการถือหุนแมไมถึงรอยละ 1 ก็อาจมีผลกระทบ 
ตอการแสดงความเห็นอยางอสิระของกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบได 
 

การแตงตั้ง 

(1) โดยปกติ คณะกรรมการบริษทัเปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบทกุราย 
จะตองเปนกรรมการบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการตรวจสอบแลว บริษัทตองจัดสง (ก) “แบบแจง 
รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F 24-1)” และ (ข) “หนังสือรับรองและ 
ประวัติของกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2)” ตอตลาดหลักทรัพยฯ ผานทางโทรสารและสือ่อิเล็กทรอนิกส 
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังจัดสงขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารใหถูกตองตามความเปนจริง 

(2) สําหรับกรณีท่ีมีการเสนอชื่อบุคคลใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ  
และคณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการรายดังกลาวใหปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการตรวจสอบดวย บรษิัทควรเสนอ 
ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาในคราวเดียวกันนั้น โดยการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ไดแก  
ช่ือ  ประวัติ  และขอความที่ระบุวา บุคคลดังกลาวจะดํารงตาํแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย  

(3) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรอืมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถ 
อยูไดจนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนด คือ 3 ราย คณะกรรมการบริษัทหรือ 
ท่ีประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบในทันที หรืออยางชาภายใน 3 เดือน 
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นับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และสอดคลองกับเกณฑการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กาํหนด1 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ราย 
ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

(5) การเลือกประธานกรรมการตรวจสอบควรพจิารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติในการเปนผูนํา  
เนื ่องจากประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลที่จะใหความมั่นใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตอการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูนําในการประชุม ใหเปนไปใน 
แนวทางท่ีถูกตอง  

วาระการดํารงตําแหนง  

(1) ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับวาระการเปน 
กรรมการบริษทั ซึ่งโดยทั่วไป หากบริษัทมิไดใชวิธี cumulative voting2 ในการเลือกตั้งกรรมการ  
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ คือ 3 ป 

(2) กรรมการตรวจสอบอาจไดรับการแตงตั้งตอไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
แตไมควรเปนการตอวาระโดยอัตโนมัติ กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติหนาท่ี 
ของกรรมการตรวจสอบ  ท้ังนี้ บริษัทอาจพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนระยะเวลานาน  
อาจทําใหละเลยการทําหนาท่ีบางสวนดวยความคุนเคยกับบริษัทได โดยในหลายประเทศมกีารกําหนดหาม 
กรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงในบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากกวาระยะเวลาที่กําหนด เชน อังกฤษและฮองกง 9 ป  
 

                                           
1 ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแนวทางการดําเนินการกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไมครบ ดังนี้ 

 
 
2 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทใชวิธี cumulative voting ในการ 
เลือกตั้งกรรมการ หากบริษัทมิไดกําหนดวิธีอื่นในขอบังคับของบริษัท ซึ่งวิธีการเลือกตั้งแบบ cumulative voting  
จะชวยใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสไดเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของกลุมตน เขามารับตําแหนงในคณะกรรมการบริษัทได 
วิธี cumulative voting หมายถึง 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้ง 
     บุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงจะมี 
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สเปนและฝรั่งเศส 12 ป เหตุผลคือ บริษัทควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม ๆ เพื่อใหมีการนํา 
ความคิดใหม ๆ เขามาในคณะกรรมการตรวจสอบ  

การพนจากตําแหนง 

(1) กรรมการตรวจสอบอาจพนจากตําแหนงไดดวยเหตุการพนสภาพการเปนกรรมการบริษทั หรือ 
การครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนด หรือการลาออก หรอืการถูกถอดถอน  

(2) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง  
กรรมการตรวจสอบควรแจงใหบริษัททราบลวงหนาพอสมควร เชน อยางนอย 1 เดือน พรอมระบุเหตุผล  
เพื่อท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี ตามรายละเอียดในหัวขอ “การแตงตั้ง”)
จะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก  ท้ังนี้ บริษัทตอง
แจงการลาออกพรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบดวย สวนกรรมการตรวจสอบผูท ี่ลาออก
อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบดวยอกีทางหนึ่งก็ได 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนกอนครบวาระการดํารงตําแหนง บริษัทตองแจง 
การถูกถอดถอนพรอมสาเหตใุหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบ  โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น มีสิทธิ 
ช้ีแจงถึงสาเหตุดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยฯ ทราบดวยก็ได 
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบขอลาออก หรือกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอน 
กอนครบวาระ บริษัทตองจัดสงขอมูลตอสํานกังาน ก.ล.ต. เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลในระบบขอมลูรายช่ือ 
กรรมการและผูบริหารใหถูกตองตามความเปนจริงดวย 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับแตงตั้งข้ึน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพื่อชวยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม 
จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

(2) ในการแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ  
และประสบการณในการปฏิบัติงานขางตน รวมถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย เชน อาจพิจารณาแตงตั้งจากหัวหนางานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive) 
 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมักเปนการดําเนินการโดยใชการประชุม  
เปนเครื่องมือ ซึ่งแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 
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  วาระการประชมุ  
(1) ในการประชุมแตละครั้งควรมีการกําหนดวาระการประชุมไวลวงหนาอยางชัดเจน  

และนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนา 
ไมนอยกวา 7 วนักอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ หรือ 
เรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

(2) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ท้ังนี้ ประเด็นตาง ๆ ท่ีพิจารณาควรครอบคลุมขอบเขต 
ความรับผิดชอบตามกฎบัตร (charter) โดยอยางนอยควรมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตอไปนี้ 

(ก) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัต ิ 
ทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 
รวมถงึเหตุผลของฝายจัดการเกีย่วกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร 
แกผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีถึงปญหา 
หรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป 

(ข) พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยง โดย 
    1. คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
(Audit Plan) ของบริษัท ข้ันตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เก่ียวของตาง ๆ และการประเมินผล 
การตรวจสอบรวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึง 
ขอบเขตการตรวจสอบที่ไดวางแผนไวเพื่อใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบดังกลาวจะชวยใหตรวจพบโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตหรอืขอบกพรองตาง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับการทุจริตโดยผูบรหิารดวย 
    2. พิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีวาไดมีการวางแผนเพือ่ทบทวน 
วิธีการและการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัย 
โดยเฉพาะ เพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีทุจริตทุกรูปแบบหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิด โดยพนักงานบริษัท 
หรือบุคคลภายนอก 
    3. พิจารณารวมกับผูตรวจสอบภายในถึงปญหาหรือขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 
การตรวจสอบ และทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

4. เนือ่งจากหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่มีความสําคัญในการสอบทาน 
ระบบการควบคมุภายในของบรษิัท ซึ่งเปนระบบที่มีความสําคัญอยางมากตอการบรหิารจัดการที่ดี  ดังนัน้ ในกรณีท่ี
บริษัทมิไดมีการจัดตัง้หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินความเปนไปได
ของการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในดวย  ท้ังนี้ เพื่อชวยใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับขอมูลท่ีเพียงพอและ 
ทันเหตุการณ  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีบริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (outsource) เพื่อการตรวจสอบและสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานดังกลาวอยางสม่ําเสมอดวย 
    5. พจิารณาความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง โดยหารอืรวมกับฝายจัดการ 
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(ค) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน  

 รายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัท เปนตน 
(ง) พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกาํหนดของ  

ตลาดหลักทรัพยฯ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั จรรยาบรรณธุรกิจ และจริยธรรม 
(จ) งานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  จํานวนครั้งและระยะเวลาในการประชุม  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการหารือกันเพื่อกําหนดความถี่และชวงเวลาของการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจํานวนครั้งการประชุมในแตละปข้ึนอยูกับขนาด ความเสี่ยง และความซับซอน
ของธุรกิจ และหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  นอกจากนี้ ควรคํานึงถึงระยะหางระหวางการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหมีเวลาเพียงพอสําหรบัคณะกรรมการตรวจสอบหรอืฝายจัดการ 
ในการดําเนินการใด ๆ ท่ีสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะได 
เสนอรายงานตอคณะกรรมการบริษัทไดโดยไมชักชา  

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลา 
การจัดทํารายงานทางการเงิน เนื่องจากหนาท่ีประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ สอบทานรายงาน 
ทางการเงิน  ดังนั้น เมื่อบริษัทจัดทํารายงานทางการเงินเปนรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจึงควรม ี
การประชุมเพื่อพิจารณาความถูกตองและเพียงพอของรายงานทางการเงินตามรอบเวลาดังกลาว  อยางไรก็ดี  
หากเปนไปได คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาประชุมรวมกันมากกวาปละ 4 ครั้ง  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน 

ในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดทําตาราง 
การวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามตัวอยางดานทาย) เพื่อใหแนใจวา วาระสําคัญ ๆ  
ไดรับการบรรจใุหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเปนพิเศษได  
หากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาประเด็นปญหาที่จําเปนตองหารือรวมกัน  

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้งควรมีเวลาสําหรับการอภิปรายประเด็น 
และซักถามปญหา ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวาระการประชุมไมชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบควรขอขอมูลเพิ่มเตมิ 
เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีประสานงานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว 

(4) ประธานกรรมการตรวจสอบควรกระตุนใหกรรมการตรวจสอบทุกรายไดอภิปราย 
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางกันอยางกวางขวาง 
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(5)   คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไมมี 

ฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดเปนการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ  
หรือ จัดการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมเปนวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่น ๆ อยูดวยก็ได (หากเนือ้หาที่จะพิจารณาในวาระอื่น ๆไมใชเวลามากนัก)  และเพื่อความสะดวก
คณะกรรมการตรวจสอบอาจกําหนดใหวาระดังกลาวนี้เปนวาระแรก ๆ ของการประชุมในครั้งนั้น เมื่อเสรจ็สิ้นวาระ  
ก็จะไดสามารถประชุมเรื่องวาระอื่น ๆ ซึ่งอาจเปนวาระที่ตองเชิญฝายจัดการเขารวมดวย 
 

ตัวอยางตารางการวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระ ความถี่ วันเวลาท่ี
กําหนด รายไตรมาส รายป เม่ือรองขอ /

เม่ือมีเหตุ 
สอบทานรายงานทางการเงิน       ..................... 
สอบทานระบบควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายใน 

   ..................... 

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน 

   ..................... 

ทบทวนแผนตรวจสอบภายในประจําป    ..................... 
กรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท  
รองขอเปนกรณีพิเศษ 

   ..................... 

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 

   ..................... 

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี    ..................... 
ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุม 

   ..................... 

จัดทําและพิจารณารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

   ..................... 

เรื่องอื่น ๆ     ..................... 
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  ผูเขารวมประชมุและการออกเสียง 

(1) กรรมการตรวจสอบควรเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง โดยกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะตองมาประชุม 
เพื่อใหครบองคประชุม ซึ่งโดยทั่วไป การกําหนดองคประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจใชหลักการเดียวกับ 
องคประชุมคณะกรรมการบรษิัท คือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  สําหรับการออกเสียง 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็อาจใชหลักการเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คือ ถือวากรรมการ
ตรวจสอบ 1 ราย มี 1 เสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบรายใดมีสวนไดเสยีในเรื่องท่ีพิจารณา กรรมการตรวจสอบ 
รายนั้นตองไมรวมพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้น และในการลงคะแนน หากปรากฏวา มีคะแนนเสียงเทากัน  
ก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทหรือผูสอบบัญชีเขารวม 
ประชุมในเรื่องบางเรื่องดวยกไ็ด เชน การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  แผนการตรวจสอบ 
เปนตน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรบัขอมูลท่ีเพียงพอประกอบการพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้น ๆ  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมกับนักกฎหมายของบริษัทหรือประชุมกับ 
นักกฎหมายภายนอก หากเห็นวาเปนสิ่งจําเปนและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปญหาทางกฎหมายซึ่งมหีรือ 
อาจมีผลกระทบสําคัญตองบการเงิน หรอืการดําเนินงานของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ  

(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขาประชุมดวยทุกครั้ง เนื่องจากตองเปน 
ผูจัดเตรียมและนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เวนแตจะมีการประชุมในเรื่องท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความละเอียดออน และประสงคจะใหเปนการพิจารณารวมกันเฉพาะ 
ผูท่ีเปนกรรมการตรวจสอบเทานั้น 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
                        (1)  ควรมีการจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง   
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีเปนผูจดรายงานการประชุม และควรเสนอรายงานการประชุม 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รวมท้ังนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัทกอนการประชุมครั้งตอไป  
โดยในการเสนอคณะกรรมการบริษัทนั้น ใหประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบที่ไดรับมอบหมาย
หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหาก 
กรรมการบริษทัมีประเด็นซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีเปนผูช้ีแจงเพิ่มเติม 

(2)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรติดตามความคืบหนาของการดาํเนินการตาง ๆ  
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังปญหาและอุปสรรค ของการดําเนินการตามความเห็น 
หรือขอสงัเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุม 
ครั้งตอไป 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสําคัญตอผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท 
และผูลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกลาวเปนการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และตรงไปตรงมา 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และทําใหคณะกรรมการบริษทัมั่นใจไดวา ฝายจัดการไดมีการบริหารงาน 
อยางระมัดระวงัและคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  ดังนั้น จึงมีขอกําหนดให 
คณะกรรมการตรวจสอบตองทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยใน 
รายงานประจําปของบริษัททุกป   

(2) นอกจากการจัดทําและเปดเผยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปแลว  
หากในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบพบขอสงสัยหรอืมีขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  อยางไรก็ดี หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา 
มีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ได 

(3) นอกจากนี้ โดยที่ปจจุบัน มาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ  กําหนดวา  
หากผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรอืการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
หนาท่ีของกรรมการและผูบริหาร ใหผูสอบบัญชีรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ 
ในเบื้องตนกอน และใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอสาํนักงาน ก.ล.ต.  
และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี หากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมแจงตอสํานักงาน ก.ล.ต. ก็ใหผูสอบบัญชีเปนผูแจงตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงควรปรึกษาหารือกันเพือ่กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดกรณีดังกลาว 
ข้ึนไวใหชัดเจนและกําหนดเพิ่มเติมไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

• เพ่ือใหมั่นใจไดวา การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
วัตถุประสงค จึงควรมีการกําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใหชัดเจน  
ท้ังการประเมินผลกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคลและ/หรือเปนรายคณะ   

      ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลาวขางตน อาจใชวิธี 
ประเมินผลการทํางานของตนเอง (self assessment) โดยประเมินผลท้ังในภาพรวมเปนรายคณะ และรายบุคคล  
ซึ่งอาจจะกระทําในลักษณะ peer review และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจใหความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และบรรลุวัตถปุระสงคท่ีกําหนดไว 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจพจิารณาวาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนอิสระ มาชวยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได ตามความจําเปน
และสมควร 
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หลักทั่วไป 
  คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการ
บริหารงานของบริษัทโดยใชวิธีตรวจสอบและสอบทานใหการบริหารจัดการของบริษัทเปนไปเพื่อประโยชน 
ของผูถือหุนโดยรวม โดยตามหลักการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง 
ในขณะที่คณะกรรมการบริษทัก็มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น  
ดังนั้น ในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงควรกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใหชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร  
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยใหผูถือหุนทราบผานชองทางตาง ๆ เชน แบบ 56-1  
รายงานประจําป หรือเว็บไซต เปนตน 
  ปจจุบันตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวโดยครอบคลุมเรื่องหลัก ๆ 
ท้ังหมด 7 เรื่อง ดังนี้  

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง 
(2) สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด 
ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีผูสอบบัญชี 
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ 
เขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผล 
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
(ง) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกบัธุรกิจของบรษิัท 

 



หนา 17 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ช) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ซ) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ตามกฎบัตร 
(ฌ) รายการอื่นที่เหน็วาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ี 

และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
 นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรกําหนดดวยวา หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการพิจารณาใหความเห็น 
ตอการดําเนินการตาง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ 
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน  
 
  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัทตองแจงการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กาํหนด และนําสงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการรายงาน 
โดยผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส 
 
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ีอยางนอย 7 ประการ  
ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดขางตน ซึ่งเกณฑดังกลาวกําหนดในลกัษณะที่เปนหลักการในการปฏิบัติหนาท่ี 
ไวเทานั้น  ดังนั้น เพื่อใหบรรลเุจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการแตละดาน คูมือคณะกรรมการตรวจสอบ
ฉบับนี้จึงขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีแตละดาน ดังนี้ 
 
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเพียงพอ 
หลักการ 
บริษัทจดทะเบียนมีหนาท่ีจัดทําและเปดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกตองตามกําหนดเวลา ซึ่งโดยปกติขอมูล 
ทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนตองจัดทํามีท้ังสวนที่เปนรายงานทางการเงินโดยตรง เชน งบการเงินรายไตรมาส   
งบการเงินประจํางวดการบัญชี  และสวนที่ไมใชรายงานทางการเงินโดยตรง แตเปนรายงานอื่นที่มีขอมูลทางการเงิน
เปนสวนประกอบ เชน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  รายงานประจําป (แบบ 56-2)  ท้ังนี้  
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เนื่องจากขอมูลทางการเงินเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจของผูลงทุน  ดังนั้น กฎหมาย 
จึงกําหนดใหตองมีผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. สอบทาน หรือตรวจสอบ (แลวแตกรณี)  

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองเพียงพอ เช่ือถือได  
เนื่องจากกรรมการตรวจสอบไมไดมีอาชีพเปนผูสอบบัญชี หรือผูเช่ียวชาญดานมาตรฐานบัญชีเปนการเฉพาะ  
แตก็ควรมีความรูทางบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะเขาใจ เห็นประเด็นที่นาสงสัย และสามารถใหคําแนะนํา 
ไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ เพื่อเปนเครื่องชวยท่ีสําคัญในการสอบทานความถูกตองของรายงานทางการเงิน  
กรรมการตรวจสอบควรประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีอยางใกลชิดดวย 
 
แนวปฏิบัติ 
1. การสอบทานการจัดทํางบการเงิน 

(1) สอบทานนโยบายบัญชีท่ีสําคัญของบริษัท โดยพิจารณาวาในการเลือกนโยบายดังกลาวไดคํานึงถึง 
ผลตางที่เกิดข้ึนระหวางแตละทางเลือก ประโยชนท่ีผูใชงบการเงินไดรับ  เหตุผลของฝายจัดการ  
และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

(2) สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทในรอบปท่ีผานมา (ถามี) โดยพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลง  ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  และ 
ผลกระทบในปจจุบันและอนาคตที่จะเกิดข้ึน 

(3) สอบทานรายการที่ไมใชรายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา (ถามี) โดยพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว  ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน   
และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล 

(4) สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษ เชน  
รายการเชาหรอืรายการกูยืมท่ีมรีะยะเวลายาวกวาการทําสัญญาทั่วไป  รายไดท่ีรับรูกอนเวลาอันควร   
รายจายท่ีประวิงเวลาการรับรู รายการนอกงบดุลหรอืงบแสดงฐานะการเงิน (Off Balance Sheet)   
คาใชจายคางจาย  และการตั้งสํารองตาง ๆ รวมท้ังการตั้งคาเผื่อการดอยของคาสินทรัพย (Impairment of 
Assets)  เปนตน 

(5) สอบทานขอมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน เชน รายงานของผูตรวจสอบภายใน รายงาน 
การบริหารความเสี่ยง เปนตน 

(6) รายงานประเด็นที่พบจากการสอบทานรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัท และติดตาม 
ใหมีการแกไขปรับปรุงประเด็นดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด 

(7) สอบทานประมาณการที่จัดทําโดยฝายจัดการ (ถามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช  
ผลกระทบที่จะมีตองบการเงิน  และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล 
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2. การทํางานกับผูสอบบัญชี 
(1) หารือกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต วิธีการ และระยะเวลาที่จะใชในการสอบบัญชี 
(2) หารือกับผูสอบบัญชีในประเด็นตอไปนี้ 

(ก) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสําคัญของบริษัท (ถามี) 
(ข) รายการปรับปรุงทางบัญชีท่ีมีนัยสําคัญซึ่งผูสอบบัญชีนําเสนอ และการดําเนินการของฝายจัดการ 

ท่ีมีตอขอเสนอของผูสอบบัญชี 
(ค) ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในหนังสือจากผูสอบบัญชีถึงฝายจัดการ (Management Letter)  

เพื่อสอบทานประเด็นที่ผิดปกติหรือนาสงสัยท่ีผูสอบบัญชีตรวจพบ และหารือกับฝายจัดการเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีแกไข 

(ง) กําหนดใหผูสอบบัญชีเนนความสําคัญในการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ ในวาระที่พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน 

1.  ความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
2.  รายการคาท่ีอาจมีความขัดกันทางผลประโยชน 
3.  กรณีท่ีผูสอบบัญชีมีขอสงสัยวาอาจเปนการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตโดยฝายจัดการ 
4.  หนี้ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

3. การสอบทานการเปดเผยขอมลูในรายงานอื่น ๆ 
(1) สอบทานความสอดคลองของขอมูลในรายงานทางการเงินกับขอมูลในรายงานอื่น ๆ เชน ขอมูลคําอธิบาย

และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis หรือ  MD&A) ในรายงานประจําป  
เปนตน 

(2) ขอคําอธิบายจากฝายจัดการในกรณีท่ีตัวเลขที่สําคัญในงบการเงิน เชน อัตราสวนทางการเงนิ กําไร/ขาดทุน 
รายได หนี้สิน ฯลฯ มีความแตกตางจากงวดเดยีวกันของปกอนอยางมีนัยสําคัญ และพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคําอธิบายนั้น 

(3) หารือรวมกับฝายจัดการเกี่ยวกบัคดีความในศาล ภาระผูกพันที่อาจเกิดข้ึนภายหนา สิทธิเรียกรองตาง ๆ  
(ถามี)  และสอบทานวาไดเปดเผยประเด็นทั้งหมดอยางครบถวนในรายงานทางการเงินแลว 

(4) สอบทานกระบวนการของฝายจัดการเกี่ยวกับการใหขอมูลแกนักวิเคราะห และสื่อตาง ๆ เพื่อให 
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณชน 

ตัวอยางคําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรใชสําหรับสอบถามฝายจัดการและผูสอบบัญชี 
- เหตุผลการขอปรับปรุงรายการในรายงานทางการเงินของผูสอบบัญชี และการดําเนินการของฝายจัดการ  

เหตุผลการเลอืกนโยบายบัญชี และการกําหนดสมมุติฐานสําคัญ ๆ ในการจัดทําประมาณการ 
งบการเงิน 

- เหตุผลการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี และผลกระทบตอรายงานทางการเงินในอดีตและปจจุบัน 
- สาเหตุท่ีตัวเลขของรายการที่สาํคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุน มีความแตกตางจากรอบบัญชีท่ีแลว  

หรือไตรมาสเดียวกันของปกอน อยางมีนัยสําคัญ  
- แนวโนมคดีความ ขอพิพาท และสิทธิเรียกรองตาง ๆ รวมท้ังกําหนดเวลาที่คาดวาจะยุติ 
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(2) สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 

มีระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ 

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางาน 

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 
หลักการ 
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะชวยปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท สามารถคนพบขอผิดพลาด 
ท่ีเกิดข้ึนไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ  
ชวยใหรายงานทางการเงินของบริษัทถูกตอง เช่ือถือได รวมทั้งชวยปกปองคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุนดวย   

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีสอบทานใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และเพียงพอ  นอกจากนี้ เนื่องจากหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี  ดังนั้น 
กรรมการตรวจสอบจึงควรดําเนินการใหมั่นใจวา หนวยงานนี้มีความเปนอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไมวาหนวยงานนี้จะเปนหนวยงานภายในบริษัท หรือหนวยงานภายนอก (outsource) ก็ตาม  
 
แนวปฏิบัติ 
1. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

(1) สอบทานรายงานจากหนวยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล และหารือกับหนวยงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับขอสังเกตในรายงานดังกลาว 

(2) หารือกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทในสวนที่อยูภายใตขอบเขตงาน 
ของผูสอบบัญชี 

(3) สอบทานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ท่ีไดรับจาก 
หนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและหนวยงานกํากบัดูแลอื่น โดยมุงใหการปรับปรุงแกไขจุดออน 
ในกระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากที่สุด 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประมวลผลขอมูลตาง ๆ 
(ก) หารือกับฝายจดัการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับระบบ

อิเล็กทรอนิกส เชน การเขาถึงขอมูล การจัดเก็บขอมูล เปนตน 
(ข) สอบทานรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายในของระบบอิเล็กทรอนิกส  
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(5) หารือกับฝายจดัการเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ (เชน ดานการเงิน/สภาพคลอง  ดานการแขงขัน  

ดานโอกาสเกิดการทุจริต เปนตน) โอกาสที่จะเกิด  ผลกระทบของความเสี่ยงแตละดาน และการจัดลําดับ
ความสําคัญ รวมท้ังวิธีการปองกันหรอืจัดการความเสี่ยงแตละประเภท 

(6) สอบทานใหบริษัทมีมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสอบทานกระบวนการภายในบริษัท
เกี่ยวกับการรับแจงเบาะแส และการรับขอรองเรียน 
 

2. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานและประเมินความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ก) ในกรณีท่ีบริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง : มีวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  แบบที่หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสูงสุดจากฝายจัดการ : คณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท่ีดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

2. แบบที่ใหฝายจัดการมสีวนรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนผูใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย เลกิจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  
และรวมกับกรรมการผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดของฝายจัดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ในกรณีท่ีบริษัทใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน : 
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นชอบการวาจางและกําหนดคาธรรมเนียมตอบแทน
หนวยงานดังกลาว  ท้ังนี้ การสรรหาผูใหบรกิารภายนอกควรอนุโลมตามระเบียบหรือวิธกีาร 
ท่ีบริษัทถือปฏิบัติกับกรณีอื่น ๆ 

(ค) ประชุมกับหัวหนางานตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมฝีายจัดการอยูดวย 
(ง) สอบทานใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อให 
มั่นใจวามีความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

(จ) หารือกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน/ผูรับผิดชอบ (ในกรณีท่ีเปนการวาจางหนวยงานภายนอก) 
เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรดานการตรวจสอบ เชน จํานวนผูตรวจสอบ
ภายใน คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน การฝกอบรมทักษะการตรวจสอบภายใน เปนตน 

(ฉ) เปดโอกาสใหหัวหนางานตรวจสอบภายใน/ผูรับผิดชอบ (ในกรณีท่ีเปนการวาจางหนวยงาน
ภายนอก) หารอืหรอืติดตอกับกรรมการตรวจสอบไดทันทีท่ีมีปญหาหรือพบประเด็นสําคัญ  
โดยอาจเปนการหารืออยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

(ช) สอบทานความรวมมอืและการประสานงานระหวางหนวยงานตรวจสอบภายในและ 
ผูสอบบัญชี 

(ซ) สอบทานความมีอิสระของผูตรวจสอบภายในในการเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับ 
งานตรวจสอบภายใน 
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(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน/หนวยงานภายนอกที่ใหบริการ 
(3) พิจารณาเหตุผลของการใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน 

(ในกรณีท่ีบริษัทไมมีหนวยงานตรวจสอบภายใน) และเสนอแนะใหบริษัทเปดเผยเหตุผลท่ีมิไดจัดตั้ง
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเองไวในรายงานประจําปดวย 

(4) จัดใหมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผูประเมินอิสระจากภายนอกอยางนอยทุก ๆ 5 ป  
(แนวปฏิบัติท่ีดี) 

(5) สอบทานและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพื่อใหแผนการตรวจสอบสอดคลองกับประเภท 
และระดับความเสี่ยงของบริษทั (Risk Based Audit Plan) 

(6) จัดใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 

ตัวอยางคําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามจากหัวหนางานตรวจสอบภายใน ซ่ึงควรสอบถามในการประชุม 

ที่ไมมีฝายจัดการอยูดวย 
- ผลการประเมิน สภาพแวดลอมในการควบคุม (Control Environment) ของบริษัท 
- ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวม เพื่อปองกันและคนหา

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต รวมท้ังกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธทางธุรกิจ 
- การดําเนินการของผูบริหารตามคําแนะนําของหนวยงานตรวจสอบภายใน อยางทันสถานการณ 
- ความรวมมือท่ีไดรับจากผูบริหารและพนักงานในระหวางการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความพยายาม 

ปกปดขอมูล 
- ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน ฝายจัดการ และผูสอบบัญชี  
- การแทรกแซงการทํางานตามขั้นตอนตาง ๆ ของการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยฝายจัดการ 
- ประเด็นที่ควรหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ 
 
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

และกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 
หลักการ 
การเปนบริษัทจดทะเบียนมีกฎระเบียบที่ตองปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะกฎหมายหลักทรัพยและขอกําหนด 
ของตลาดหลักทรัพยฯ  นอกจากนี้ บางธุรกิจยังมีกฎหมายเฉพาะที่ตองปฏิบัติตามอีกดวย 

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีสอบทานใหมั่นใจวา บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และในกรณีท่ีปรากฏเหตุท่ีบรษิัทมีการปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนด บริษัทตองมีการ 
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ประเมินผลกระทบและแนวทางแกไข รวมท้ังมีแนวทางในการรายงานใหผูบริหารระดับสูงตามลําดับชั้น หรือ
คณะกรรมการบริษัททราบ (แลวแตกรณี) ดวย  นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ 
กําหนดใหผูสอบบัญชีมีหนาท่ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสยัเกี่ยวกับการทุจริตหรอืการฝาฝน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนตอสํานักงาน ก.ล.ต.  ดังนั้น  
กรรมการตรวจสอบจึงควรหารือกันเพื่อจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหากเกิดกรณีดังกลาวข้ึน 
 
แนวปฏิบัติ 
1. เร่ืองทั่วไป 

(1) สอบทานกระบวนการ/แนวทางในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวของ 

(2) ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ 
และระเบียบที่เกี่ยวของ ท้ังในดานงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรท่ีจําเปน 

(3) สอบทานการดําเนินการของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 

(4) สอบทานใหมีการรายงานจากฝายจัดการเกี่ยวกบัการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ และ
ระเบียบ ท่ีเกิดข้ึน (ถามี) และการแกไขปญหา อยางสม่ําเสมอ เชน ทุกไตรมาส เปนตน 
 

2. การดําเนินการตามมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ 
(1) มีการหารือกันเกี่ยวกับกระบวนการภายในของคณะกรรมการตรวจสอบในการดําเนินการเมื่อไดรับแจง

พฤติการณอันควรสงสยัจากผูสอบบัญชี ตามมาตรา 89/25 
(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงพฤติการณอันควรสงสยัจากผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบ 

ขอเท็จจริงในเบื้องตน และไดแจงผลการตรวจสอบดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี  
ภายใน 30 วันหลังไดรับแจง 

(3) หากพฤติการณดังกลาวอยูในวสิัยท่ีสามารถตรวจสอบขอเท็จจรงิเพิ่มเติมได  ไดดําเนินการตามสมควร 
ใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงในรายละเอียดตอจนแลวเสร็จ และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัท 
ดําเนินการแกไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

(4) รวบรวมประเด็นทั้งหมดที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสยั และสอบทานวา 
ไดรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนสําหรับทุกประเด็น ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีแลว  
โดยควรใชวิธีการสอบยันกับผูสอบบัญชีเพิ่มเติม เพื่อใหขอมลูสอดคลองกันดวย 
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คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และจรรยาบรรณ 
- กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 
- การดําเนินการ หากปรากฏวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 
- ปญหาและอุปสรรคในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 
 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบญัชีของบริษัท  

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมฝีายจัดการ 

เขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 
หลักการ 
กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกรณีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กฎหมายหลักทรัพยฯ ยังกําหนดใหผูสอบบัญชีท่ีจะสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงิน
ประจําป ตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ดวย 

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
กอนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป โดยในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูสอบบัญชี กรรมการตรวจสอบควรพิจารณาทั้งในดานความรู ความสามารถ และความเปนอิสระประกอบกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษทัยอยใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี (non-audit service) ดังกลาว  
เนื่องจากอาจมปีระเด็นพิจารณาเกี่ยวกับความเปนอิสระของผูสอบบัญชีก็ได  นอกจากนี้ ควรพิจารณา 
ความเหมาะสมของคาตอบแทนที่ใหแกผูสอบบัญชี ท้ังคาสอบบัญชีและบริการอื่น (ถามี) ดวย 
 
แนวปฏิบัติ 
1. การคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน 

(1) พิจารณาคุณสมบัติ ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี พรอมท้ัง 
ใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการบริษทั 

(2) พิจารณาหมุนเวียนผูสอบบัญชีท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ/สอบทานและแสดงความเห็นตองบการเงิน 
ของบริษัท ในกรณีท่ีปฏิบัติงานครบ 5 รอบปบัญชีติดตอกัน โดยพิจารณาเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี  
หรืออยางนอยตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีท่ีลงนามรับรองงบการเงิน หากมาจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

(3) พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีจะเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความพรอมในเรื่องตอไปนี้ 
(ก) ขนาดและบุคลากรดานการตรวจสอบบัญชี 
(ข) ความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตอการสอบบัญชีของบริษัท เชน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัท 
(ค) ขอสังเกตของหนวยงานกํากับดูแลผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี หรือ

สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด 
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(4) สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธระหวางบริษัท/บริษัทยอย 

กับสํานักงานสอบบัญชี เชน ความสัมพันธทางครอบครัว  การใหบริการอื่นนอกเหนือจากการ 
สอบบัญชี  เปนตน 

(5) พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการรับบริการอื่นที่มิใชการสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
เชน การปรึกษาดานภาษีอากร เปนตน  

(6) พิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนที่ใหกับผูสอบบัญชี ท้ังสวนที่เปนคาสอบบัญชี และคาบริการอื่น 
โดยในการพิจารณาคาสอบบัญชีอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
และมีขนาดใกลเคียงกัน สวนคาบริการอื่น อาจพิจารณาวาสัดสวนคาบริการอื่นเมือ่เทียบกับคาสอบบัญชี 
อยูในระดับที่อาจมีผลกับการทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีหรือไม 

 
2. การประชุมกับผูสอบบัญชี 

(1) หารือกับผูสอบบัญชีถึงขอบเขตการสอบบัญชีใหครอบคลุมการดําเนินงานที่สําคัญและความเสี่ยง 
ทางการเงินทั้งหมด รวมท้ังพจิารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากรที่ใชในการ 
สอบบัญชีดวย 

(2) ประชุมกับผูสอบบัญชีอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารอืเกี่ยวกับประเด็นที่ผูสอบบัญชีพบ 
หรือมีขอสงัเกตจากการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน 

(3) ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ เชน คุณภาพของพนักงาน 
ฝายบัญชีการเงิน และผูตรวจสอบภายในของบริษัท เรื่องท่ีผูสอบบัญชีมีความกังวล หรอื 
การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ เปนตน 

 

คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามผูสอบบัญชีในการประชุมที่ไมมีฝายจัดการอยูดวย 
- ความกังวลของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการเลือกใชนโยบายบัญชี และการจัดทําประมาณการ  
- ประเด็นที่เปนขอขัดแยงระหวางฝายจัดการกับผูสอบบัญชี 
- ความรวมมือท่ีไดรับจากผูบริหารหรอืพนักงาน 
- ความสามารถและความเพียงพอของพนักงานฝายบัญชีและการเงินในการปฏิบัติหนาท่ี  
- ขอสังเกตอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบควรทราบ 
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(5) พิจารณารายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย 

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด 

ตอบริษัท 
 
หลักการ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันเปนรายการที่เกิดข้ึนระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการลักษณะนี้
อาจนําไปสูการใชความเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ ใชเงินที่เปนของผูถือหุนไปในทางที่เปนประโยชนของตนเอง  
ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูลงทุนทั่วไป  ดังนั้น จึงตองมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลในการตดัสินใจที่ทําใหมั่นใจวา 
การทํารายการดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ ซึ่งขอกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย  
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวของกบัการทํารายการในลักษณะดังกลาว ท้ังในเรื่องการเปดเผยขอมูล และ 
การอนุมัติตามประเภทและขนาดของรายการ  

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงมีหนาท่ีพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของการทํารายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน และดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) สอบทานระบบการติดตามการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา รายการที่เปนรายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกันไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ เชน การคํานวณมูลคารายการ  การขออนุมัติเขาทํารายการ  
การเปดเผยขอมูล เปนตน 

(2) ใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาเงือ่นไข 
รายการ ผลกระทบ และประโยชนท่ีบริษัทไดรับ 

(3) ซักถามผูสอบบัญชี และสอบทานกระบวนการเปดเผยขอมูลวา รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปดเผย 
ในรายงานประจําปมีความถูกตองและครบถวน 

(4) สอบทานกระบวนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนัวา รายการที่เขาขายเปนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป  
ไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบไว 

(5) สอบทานความสอดคลองของขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่บันทึกในงบการเงินและที่เปดเผย 
ในรายงานประจําป 

(6) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นแยงกับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทํารายการ 
ท่ีเกี่ยวโยงกัน สอบทานวารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไดบันทึกความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไวแลว 
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คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามเกี่ยวกับการทํารายการที่เกีย่วโยงกัน 
- วิธีการท่ีฝายจัดการใชในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจวาหากมีรายการ 

ท่ีเกี่ยวโยงเกิดข้ึน จะปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ เชน การสอบทานขอมูลจากรายงานการมีสวนไดเสยี 
ของกรรมการและผูบริหาร เปนตน 

- เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะรายการที่มีนัยสําคัญ 
- ความสมเหตุสมผลทางดานราคา และเงื่อนไขทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบริษัทหรือ 

ผูใหบริการอื่น 
- กระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดข้ึนในรอบป เพื่อประโยชนในการเปดเผยขอมูล 

ในรายงานประจําป 
 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว 

ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยตามทีก่ําหนดในขอกาํหนด 

ของตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หลักการ 
โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามที่กําหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   
ซึ่งโดยหลักการแลว คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงทําหนาท่ีเพื่อคณะกรรมการบริษัทเทานั้น และคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 
ยังเปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเชนเดิม 

ในฐานะที่เปนกรรมการตรวจสอบ จึงควรสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อใหมั่นใจวา งานในความรับผิดชอบเปนไปตามที่กําหนดในกฎบัตรแลว และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่นนอกจากที่กาํหนดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบควรตองดําเนินการ 
ใหมีการปรับปรุงกฎบัตรใหสอดคลองกันดวย  ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยในรายงานประจําป โดยรายงานดังกลาวตองลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และควรเปดเผยหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
รวมท้ังผลการปฏิบัติหนาท่ีแตละดานตามที่ไดรับมอบหมายนั้นดวย 
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แนวปฏิบัติ 
1. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สาระสําคัญในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตองครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และระบบบริหาร 

ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด 

ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอื่นที่เหน็วาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบไดลงนามในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

 

2. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) กําหนดชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และควรเปดเผย

สาระสําคัญของกฎบัตรดังกลาวในรายงานประจําป 
(2) สอบทานใหกฎบัตรมีรายละเอยีดเกี่ยวกับขอบเขตของการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อยางนอยตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) สอบทานใหกฎบัตรมีขอกําหนดที่รองรับการทําหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน  
การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นในเรื่องท่ีตองใชความชํานาญเฉพาะดาน โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจาย  
เปนตน 

(4) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรครอบคลุมกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับ 
รายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ ดวย โดยตองทําใหผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวา  
มีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

(5) สอบทานกฎบัตรเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดไวหรอืไม และเสนอใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง  
หากมีความจําเปน 

*************************



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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“บริษัทใหญ”  หมายความวา 

(ก) บริษัทที่ถือหุนในผูออกหลักทรัพยเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของผูออกหลักทรัพย 

(ข) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ก) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษทัตาม (ข) โดยการถอืหุน 
ของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกนิกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
ท้ังหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่ถือหุนในผูออกหลักทรัพยไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมรวมกันเกนิกวารอยละ 50 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผูออกหลักทรัพยนั้น 

การถือหุนของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

“บริษัทยอย”  หมายความวา 

(ก) บริษัทที่ผูออกหลักทรัพยถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัทนั้น 

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทที่ถูกถอืหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทท่ีถูกถือหุน  
โดยการถอืหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกนิกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ 
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่ผูออกหลักทรัพยหรอืบริษัทตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถือหุน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
รวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น  
บริษัทที่ผูออกหลักทรัพยหรอืบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทนั้น 

 การถือหุนของผูออกหลักทรัพยหรือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (ง) ใหนบัรวมหุนที่ถอืโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน”  หมายความวา  บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน 
ไมวาบริษัทยอยนั้นจะอยูในชั้นลําดับใด ๆ  
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 “บริษัทรวม”  หมายความวา  

(ก) บริษัทที่ผูออกหลักทรัพยหรอืบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น   

(ข) บริษัทที่ผูออกหลักทรัพยหรอืบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 
ทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว และ 
ไมถือเปนบริษัทยอยหรอืกิจการรวมคา 

“ผูบริหาร”  หมายความวา  กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจาก 
ผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และใหหมายความรวมถงึ 
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

“ผูถือหุนรายใหญ”  หมายความวา  ผูถือหุนในบริษัทผูออกหลักทรัพยเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของผูออกหลักทรัพย การถอืหุนดังกลาว ใหนับรวมหุนทีถ่ือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

“ผูมีอํานาจควบคุม”  หมายความวา  ผูถือหุนหรือบุคคลอืน่ซึ่งโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนด 
นโยบาย การจดัการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่อง 
จากการเปนผูถือหุน หรอืไดรบัมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ 
บุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี ้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรอืทางออมเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุน 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได 

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ผูบริหารการจัดการ 
หรือการดําเนินงานของบริษัทใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรอื 
การดําเนินงานของบริษัท 

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณมีการดําเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท 
เยี่ยงผูบริหาร รวมท้ังบุคคลที่มีตําแหนงซึ่งมีอาํนาจหนาท่ีเชนเดียวกับบุคคลดังกลาวของบรษิัทนั้น 

การถือหุนของผูออกหลักทรัพยหรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
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“ผูทีเ่กี่ยวของ”  หมายความวา  บุคคลหรือหางหุนสวนที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก) คูสมรสของบุคคลดังกลาว 
(ข) บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 
(ค) หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรอืบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน 
(ง) หางหุนสวนจํากัดท่ีบุคคลดังกลาวหรอืบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด 

ความรับผิด หรอืเปนหุนสวนจาํพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 
ของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด  

(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน 
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวมกนัเกินกวารอยละ 30  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
ของบริษัทนั้น หรือ 

(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน 
ตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจาํนวนหุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 
 

“กรรมการที่มสีวนรวมบริหารงาน”  หมายความวา  กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความรวมถงึกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน   
เวนแตจะแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนาม 
รวมกับกรรมการรายอื่น 

“ผูถือหุนที่มีนยั”  หมายความวา  ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของกิจการนั้น และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถอืโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

 

************************* 
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ตัวอยางที่ 1 Audit Committee Charter ท่ีเสนอแนะโดย Institute of Internal Auditors (IIA)3 
 

Audit Committee Charter 
 
PURPOSE 
To assist the board of directors in fulfilling its oversight responsibilities for the financial 
reporting process, the system of internal control, the audit process, and the company's process 
for monitoring compliance with laws and regulations and the code of conduct. 

AUTHORITY 
The audit committee has authority to conduct or authorize investigations into any matters within 
its scope of responsibility. It is empowered to: 

• Appoint, compensate, and oversee the work of any registered public accounting firm 
employed by the organization.  

• Resolve any disagreements between management and the auditor regarding financial 
reporting.  

• Pre-approve all auditing and non-audit services.  
• Retain independent counsel, accountants, or others to advise the committee or assist in 

the conduct of an investigation.  
• Seek any information it requires from employees-all of whom are directed to cooperate 

with the committee's requests-or external parties.  
• Meet with company officers, external auditors, or outside counsel, as necessary. 

COMPOSITION 
The audit committee will consist of at least three and no more than six members of the board of 
directors. The board or its nominating committee will appoint committee members and the 
committee chair. 

Each committee member will be both independent and financially literate. At least one member 
shall be designated as the "financial expert," as defined by applicable legislation and regulation. 

                                           
3 ที่มา: http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/audit-committees-board-of-directors/sample-audit-committee-
charter/ 
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MEETINGS 
The committee will meet at least four times a year, with authority to convene additional 
meetings, as circumstances require. All committee members are expected to attend each 
meeting, in person or via tele- or video-conference. The committee will invite members of 
management, auditors or others to attend meetings and provide pertinent information, as 
necessary. It will hold private meetings with auditors (see below) and executive sessions. 
Meeting agendas will be prepared and provided in advance to members, along with appropriate 
briefing materials. Minutes will be prepared. 

RESPONSIBILITIES 
The committee will carry out the following responsibilities: 

Financial Statements 

• Review significant accounting and reporting issues, including complex or unusual 
transactions and highly judgmental areas, and recent professional and regulatory 
pronouncements, and understand their impact on the financial statements.  

• Review with management and the external auditors the results of the audit, including 
any difficulties encountered.  

• Review the annual financial statements, and consider whether they are complete, 
consistent with information known to committee members, and reflect appropriate 
accounting principles.  

• Review other sections of the annual report and related regulatory filings before release 
and consider the accuracy and completeness of the information.  

• Review with management and the external auditors all matters required to be 
communicated to the committee under generally accepted auditing Standards.  

• Understand how management develops interim financial information, and the nature and 
extent of internal and external auditor involvement.  

• Review interim financial reports with management and the external auditors before 
filing with regulators, and consider whether they are complete and consistent with the 
information known to committee members. 
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Internal Control 

• Consider the effectiveness of the company's internal control system, including 
information technology security and control.  

• Understand the scope of internal and external auditors' review of internal control over 
financial reporting, and obtain reports on significant findings and recommendations, 
together with management's responses. 

Internal Audit 

• Review with management and the chief audit executive the charter, activities, staffing, 
and organizational structure of the internal audit function.  

• Have final authority to review and approve the annual audit plan and all major changes 
to the plan.  

• Ensure there are no unjustified restrictions or limitations, and review and concur in the 
appointment, replacement, or dismissal of the chief audit executive.  

• At least once per year, review the performance of the CAE4 and concur with the annual 
compensation and salary adjustment.  

• Review the effectiveness of the internal audit function, including compliance with The 
Institute of Internal Auditors' International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing.  

• On a regular basis, meet separately with the chief audit executive to discuss any matters 
that the committee or internal audit believes should be discussed privately. 

External Audit 

• Review the external auditors' proposed audit scope and approach, including coordination 
of audit effort with internal audit.  

• Review the performance of the external auditors, and exercise final approval on the 
appointment or discharge of the auditors.  

• Review and confirm the independence of the external auditors by obtaining statements 
from the auditors on relationships between the auditors and the company, including non-
audit services, and discussing the relationships with the auditors.  

• On a regular basis, meet separately with the external auditors to discuss any matters that 
the committee or auditors believe should be discussed privately. 

                                           
4 Chief Audit Executive หรือหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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Compliance 

• Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and 
regulations and the results of management's investigation and follow-up (including 
disciplinary action) of any instances of noncompliance.  

• Review the findings of any examinations by regulatory agencies, and any auditor 
observations.  

• Review the process for communicating the code of conduct to company personnel, and 
for monitoring compliance therewith.  

• Obtain regular updates from management and company legal counsel regarding 
compliance matters. 

Reporting Responsibilities 

• Regularly report to the board of directors about committee activities, issues, and related 
recommendations.  

• Provide an open avenue of communication between internal audit, the external auditors, 
and the board of directors.  

• Report annually to the shareholders, describing the committee's composition, 
responsibilities and how they were discharged, and any other information required by 
rule, including approval of non-audit services.  

• Review any other reports the company issues that relate to committee responsibilities. 

Other Responsibilities 

• Perform other activities related to this charter as requested by the board of directors.  
• Institute and oversee special investigations as needed.  
• Review and assess the adequacy of the committee charter annually, requesting board 

approval for proposed changes, and ensure appropriate disclosure as may be required by 
law or regulation.  

• Confirm annually that all responsibilities outlined in this charter have been carried out.  
• Evaluate the committee's and individual members' performance on a regular basis. 

 

************************* 
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ตัวอยางที่ 2 Audit Committee Charter ท่ีเสนอแนะโดย Frank J. Borelli Blue  
(อดีตสมาชิกของ Ribbon Committee)5 
 

The Audit Committee ("the Committee"), of the Board of Directors ("the Board") of Company 
("the Company"), will have the oversight responsibility, authority and specific duties as 
described below. 

Composition 

The Committee will be comprised of three or more directors as determined by the Board. The 
members of the Committee will meet the independence and experience requirements of the New 
York Stock Exchange (NYSE). The members of the Committee will be elected annually at the 
organizational meeting of the full Board held in May and will be listed in the annual report to 
shareholders. One of the members of the Committee will be elected Committee Chair by the 
Board. 

Responsibility 

The Committee is a part of the Board. Its primary function is to assist the Board in fulfilling its 
oversight responsibilities with respect to (i) the annual financial information to be provided to 
shareholders and the Securities and Exchange Commission (SEC); (ii) the system of internal 
controls that management has established; and (iii) the internal and external audit process. In 
addition, the Committee provides an avenue for communication between internal audit, the 
independent accountants, financial management and the Board. The Committee should have a 
clear understanding with the independent accountants that they must maintain an open and 
transparent relationship with the Committee, and that the ultimate accountability of the 
independent accountants is to the Board and the Committee. The Committee will make regular 
reports to the Board concerning its activities. 

While the Audit Committee has the responsibilities and powers set forth in this Charter, it is not 
the duty of the Audit Committee to plan or conduct audits or to determine that the Company's 
financial statements are complete and accurate and are in accordance with generally accepted 
accounting principles. This is the responsibility of management and the independent auditor. 
Nor is it the duty of the Audit Committee to conduct investigations, to resolve disagreements, if 
any, between management and the independent auditor or to assure compliance with laws and 
regulations and the Company's business conduct guidelines. 

Authority 

Subject to the prior approval of the Board, the Committee is granted the authority to investigate 
any matter or activity involving financial accounting and financial reporting, as well as the 
internal controls of the Company. In that regard, the Committee will have the authority to  

                                           
5 ที่มา: http://findarticles.com/p/articles/mi_go2446/is_2_25/ai_n28831711/ 
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approve the retention of external professionals to render advice and counsel in such matters.  
All employees will be directed to cooperate with respect there to as requested by members of 
the Committee. 

Meetings 

The Committee is to meet at least four times annually and as many additional times as the 
Committee deems necessary. Content of the agenda for each meeting should be cleared by the 
Committee Chair. The Committee is to meet in separate executive sessions with the chief 
financial officer, independent accountants and internal audit at least once each year and at other 
times when considered appropriate. 

Attendance 

Committee members will strive to be present at all meetings. As necessary or desirable, the 
Committee Chair may request that members of management and representatives of the 
independent accountants and internal audit be present at Committee meetings. 

Specific Duties 

In carrying out its oversight responsibilities, the Committee will: 

1. Review and reassess the adequacy of this charter annually and recommend any proposed 
changes to the Board for approval. This should be done in compliance with applicable NYSE 
Audit Committee Requirements. 

2. Review with the Company's management, internal audit and independent accountants the 
Company's accounting and financial reporting controls. Obtain annually in writing from the 
independent accountants their letter as to the adequacy of such controls. 

3. Review with the Company's management, internal audit and independent accountants 
significant accounting and reporting principles, practices and procedures applied by the 
Company in preparing its financial statements. Discuss with the independent accountants their 
judgments about the quality, not just the acceptability, of the Company's accounting principles 
used in financial reporting. 

4. Review the scope of internal audit's work plan for the year and receive a summary report of 
major findings by internal auditors and how management is addressing the conditions reported. 

5. Review the scope and general extent of the independent accountants' annual audit. The 
Committee's review should include an explanation from the independent accountants of the 
factors considered by the accountants in determining the audit scope, including the major risk 
factors. The independent accountants should confirm to the Committee that no limitations have 
been placed on the scope or nature of their audit procedures. The Committee will review 
annually with management the fee arrangement with the independent accountants. 
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6. Inquire as to the independence of the independent accountants and obtain from the 
independent accountants, at least annually, a formal written statement delineating all 
relationships between the independent accountants and the Company as contemplated by 
Independence Standards Board Standard No. 1, Independence Discussions with Audit 
Committees. 

7. Have a predetermined arrangement with the independent accountants that they will advise the 
Committee through its Chair and management of the Company of any matters identified 
through procedures followed for interim quarterly financial statements, and that such 
notification as required under standards for communication with Audit Committees is to be 
made prior to the related press release or, if not practicable, prior to filing Forms 10-Q. Also 
receive a written confirmation provided by the independent accountants at the end of each of the 
first three quarters of the year that they have nothing to report to the Committee, if that is the 
case, or the written enumeration of required reporting issues. 

8. At the completion of the annual audit, review with management, internal audit and the 
independent accountants the following: 

* The annual financial statements and related footnotes and financial information to be included 
in the Company's annual report to shareholders and on Form 10-K. 

* Results of the audit of the financial statements and the related report thereon and, if 
applicable, a report on changes during the year in accounting principles and their application. 

* Significant changes to the audit plan, if any, and any serious disputes or difficulties with 
management encountered during the audit. Inquire about the cooperation received by the 
independent accountants during their audit, including access to all requested records, data and 
information. Inquire of the independent accountants whether there have been any disagreements 
with management which, if not satisfactorily resolved, would have caused them to issue a 
nonstandard report on the Company's financial statements. 

* Other communications as required to be communicated by the independent accountants by 
Statement of Auditing Standards (SAS) 61 as amended by SAS 90 relating to the conduct of the 
audit. Further, receive a written communication provided by the independent accountants 
concerning their judgment about the quality of the Company's accounting principles, as outlined 
in SAS 61 as amended by SAS 90, and that they concur with management's representation 
concerning audit adjustments. 

If deemed appropriate after such review and discussion, recommend to the Board that the 
financial statements be included in the Company's annual report on Form 10-K. 

9. After preparation by management and review by internal audit and independent accountants, 
approve the report required under SEC rules to be included in the Company's annual proxy 
statement. The charter is to be published as an appendix to the proxy statement every three 
years. 
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10. Discuss with the independent accountants the quality of the Company's financial and 
accounting personnel. Also, elicit the comments of management regarding the responsiveness of 
the independent accountants to the Company's needs. 

11. Meet with management, internal audit and the independent accountants to discuss any 
relevant significant recommendations that the independent accountants may have, particularly 
those characterized as 'material' or 'serious.' Typically, such recommendations will be presented 
by the independent accountants in the form of a Letter of Comments and Recommendations to 
the Committee. The Committee should review responses of management to the Letter of 
Comments and Recommendations from the independent accountants and receive follow-up 
reports on action taken concerning the aforementioned recommendations. 

12. Recommend to the Board the selection, retention or termination of the Company's 
independent accountants. 

13. Review the appointment and replacement of the senior internal audit executive. 

14. Review with management, internal audit and the independent accountants the methods used 
to establish and monitor the Company's policies with respect to unethical or illegal activities by 
Company employees that may have a material impact on the financial statements. 

15. Generally as part of the review of the annual financial statements, receive an oral report(s), 
at least annually, from the Company's general counsel concerning legal and regulatory matters 
that may have a material impact on the financial statements. 

16. As the Committee may deem appropriate, obtain, weigh and consider expert advice as to 
Audit Committee related rules of the NYSE, Statements on Auditing Standards and other 
accounting, legal and regulatory provisions. 

 

************************* 
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ตัวอยางแบบสอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง 

 

แบบสอบทานการปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง ฉบับนี้จดัทําขึ้น 
เพื่อเปนเครื่องมือชวยคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบัติหนาที่ของตนเองในรอบปที่ผานมา 
ซ่ึงการสอบทานตามแบบสอบทานการปฏบิัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเองนี้จัดทาํ 
เปนการภายในบริษัท มิไดมีหนวยงานใดดําเนินการให และผลของการสอบทานก็ไมตองจัดสงหรือเปดเผย 
ตอบุคคลใดหรือหนวยงานใด (เวนแตบริษทัประสงคจะเปดเผยไวในแบบ 56-1 หรือ รายงานประจําป  
ก็สามารถดําเนินการได)   

แบบสอบทานการปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเองฉบับนี ้ 
ประกอบดวย 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 เปนแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบวา มีลักษณะที่สนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมปีระสิทธิภาพ
หรือไม และพจิารณาสภาพแวดลอมทั่วไปวา เอื้อตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืไม 

สวนท่ี 2 เปนแนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบวา  
ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอยางครบถวน 
แลวหรือไม  
 
  ผลการประเมินโดยใชแบบสอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดวยตนเอง ฉบับนี้อาจนําไปสูการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบตัิหนาท่ี และทบทวนแนวทาง 
การปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา สภาพแวดลอมบางประการยงัไมเอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือหากคณะกรรมการตรวจสอบ “ไมแนใจ” หรือ “ไมไดทํา”  หนาท่ี 
บางประการ  ท้ังนี้ ในการประเมินโดยใชแบบสอบทานการปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดวยตนเองฉบบันี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการหารือรวมกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
เพื่อใหไดความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบอยางครบถวน 
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ตัวอยางแบบสอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดวยตนเอง 

 

สวนท่ี 1  การทําหนาท่ีโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใชหรือไม 

  ใช     ไมใช 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อใหครอบคลุมหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 

  ใช     ไมใช 
 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกอยางนอย 3 ราย และทกุรายมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  
ใชหรือไม 

   ใช    ไมใช 
 

4. จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบในปจจุบนั เพียงพอกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม 

  เพียงพอ   ไมเพยีงพอ 
 

5. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบไมเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดยกหารือกับคณะกรรมการบรษิัท เพื่อขอใหทบทวนเรื่องนี้หรือไม 

  ใช โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา        
            

 ไมใช เพราะ           
            
 

6. กรรมการตรวจสอบที่รับรองตนเองวา มีความรูและประสบการณเพยีงพอที่จะทําหนาที่สอบทาน 
ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินมีอยางนอย 1 ราย ใชหรือไม 

  ใช (โปรดระบุช่ือกรรมการตรวจสอบที่มีลักษณะดังกลาว) 
            
            

 ไมใช เพราะ           
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7. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย  
เพียงพอทีจ่ะพจิารณาการดําเนินการตาง ๆ ของบริษัทอยางรอบดาน 

  ใช    ไมใช 
 

8. วาระกรรมการตรวจสอบสอดคลองกับวาระการเปนกรรมการบริษัท ใชหรือไม 
  ใช คือ        ป  
 ไมใช โดยวาระกรรมการบริษัท คือ         ป สวนวาระกรรมการตรวจสอบ คือ           ป 

 
9. มีการกําหนดระยะเวลานานที่สุดที่กรรมการตรวจสอบจะอยูในวาระอยางตอเนื่อง หรือไม 

  มี คือ        ป  หรือ      วาระ 
  ไมม ี

 
10. ประธานคณะกรรมการบริษัทมิไดเปนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 

  ใช    ไมใช 
 

11. กรรมการตรวจสอบแตละทานเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 5 แหงหรือไม 
  ไมเกิน 5 แหง   เกินกวา 5 แหง 

 
12. ในปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกี่คร้ัง 

  1 คร้ัง    2 คร้ัง    3 คร้ัง   4 คร้ังขึ้นไป _____ (โปรดระบุจํานวนครั้ง) 
 

13. ในการนดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้ง กรรมการตรวจสอบไดรับเอกสารและ 
วาระการประชุมลวงหนากอนการประชมุอยางเพยีงพอ หรือไม 

  สวนใหญไดรับเอกสารในวนัประชุม       
  สวนใหญไดรับลวงหนาเล็กนอย ซ่ึงไมพอตอการพจิารณาขอมูล  
  สวนใหญไดรับลวงหนาพอสมควร ทําใหมีเวลาเพียงพอตอการพิจารณาขอมูล 

 
14. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง กรรมการตรวจสอบมีโอกาสแสดงความเห็น 

ไดอยางอิสระหรือไม 
  ใช     นาน ๆ คร้ัง    ไมใช 

 
15. ในการปฏิบัตหินาที่  กรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูล และไดรับความรวมมอืจาก 

ฝายจัดการในระดับใด 
  นอย     พอสมควร    มาก  
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16. บริษัทมีขอกําหนดหรือไมวา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามีความจําเปน คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถจัดจางผูเชี่ยวชาญ เชน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย/บัญชี มาใหความเหน็ประกอบการ
พิจารณาได โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายที่เกดิขึ้น 

  มี     ไมม ี    ไมทราบวามีหรือไม 
 

17. กรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือไม 
  ไมใช คือ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลายครั้งที่กรรมการตรวจสอบเขาประชุม 

 ไมถึงกึ่งหนึ่ง 
  กรรมการตรวจสอบสวนใหญเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  ใช กรรมการตรวจสอบทุกทานเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
18. ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการปฏิบัติงานหรือไม 

  ไมม ี     มีการดําเนินการบาง   มีการดําเนินการเปนประจําทุกป 
 

19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทบันทึกความเห็น/ขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไวครบถวนหรือไม 

  ไมไดบนัทึก             บันทึกบาง   บันทึกครบถวน    
  ไมมีขอสังเกตใหบันทึก 

 
20. กรรมการตรวจสอบที่เพิ่งเขารับตําแหนงใหมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกบับทบาทหนาที่และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ภาพรวมธุรกจิ ฐานะการเงนิ และความเสี่ยงของบริษัท 
หรือไม  

  ไมไดรับ    ไดรับขอมูลบางแตไมชัดเจน    ไดรับขอมูลชัดเจน  
  ในรอบปที่ผานมาไมมีกรรมการตรวจสอบรายใหม 

 
21. บริษัทไดจดัหาหลักสูตรตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี กฎหมาย/กฎเกณฑใหม ๆ  

หรือความรูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพือ่ใหทานเขารับการอบรมเปนประจํา หรือไม 
  ไมเคยจดัหาใหเลย   จัดหาใหนาน ๆคร้ัง    จัดหาใหอยางสม่ําเสมอ 
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สวนท่ี 2  การปฏิบตัิหนาท่ีเฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(1) การสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
 

No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

การสอบทานการจัดทํางบการเงิน 
1.1 สอบทานนโยบายบัญชีที่สําคัญของบริษัท  

โดยพิจารณาวาในการเลือกนโยบายดังกลาวได
คํานึงถึงผลตางที่เกิดขึ้นระหวางแตละทางเลือก  
ประโยชนที่ผูใชงบการเงินไดรับ  เหตุผลของฝาย
จัดการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทั่วไป 

    

1.2 สอบทานการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทีสํ่าคัญ
ของบริษัทในรอบปที่ผานมา (ถามี) โดยพจิารณา
ความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลง  ขอสังเกต 
ของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  และ
ผลกระทบในปจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้น 

    

1.3 สอบทานรายการที่ไมใชรายการปกติซ่ึงมนีัยสําคัญ 
ที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา (ถามี) โดยพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว  
ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
และความถูกตองครบถวนของการเปดเผยขอมูล 

    

1.4 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงาน
ทางการเงินทีค่วรใหความสําคัญเปนพิเศษ เชน 
รายการเชาหรือรายการกูยืมที่มีระยะเวลายาวกวา
การทําสัญญาทั่วไป  รายไดที่รับรูกอนเวลาอันควร 
รายจายที่ประวิงเวลารับรู รายการนอกงบดลุ หรือ 
งบแสดงฐานะการเงิน( Off Balance Sheet)   
คาใชจายคางจาย  และการตั้งสํารองตาง ๆ รวมทั้ง
การตั้งคาเผื่อการดอยของคาทรัพยสิน (Impairment 
of Assets) เปนตน 
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ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 
1.5 สอบทานขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทาง 

การเงิน เชน รายงานของผูตรวจสอบภายใน 
รายงานการบริหารความเสีย่ง เปนตน 

    

1.6 รายงานประเดน็ที่พบจากการสอบทานรายงานทาง
การเงินตอคณะกรรมการบรษิัท และตดิตามใหมี
การแกไขปรับปรุงประเด็นดงักลาวภายในเวลาที่
กําหนด 

    

1.7 สอบทานประมาณการที่จดัทําโดยฝายจดัการ (ถามี) 
โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช  
ผลกระทบที่จะมีตองบการเงิน  และความถูกตอง
ครบถวนของการเปดเผยขอมูล 

    

การทํางานกับผูสอบบัญช ี
1.8 หารือกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกบัขอบเขต วิธีการ และ

ระยะเวลาที่จะใชในการสอบบัญชี  
    

1.9 หารือกับผูสอบบัญชีในประเด็นตอไปนี ้     
(1) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี 

ที่สําคัญของบริษัท (ถามี) 
    

(2) รายการปรับปรุงทางบัญชีที่มีนัยสําคัญซึ่ง 
ผูสอบบัญชีนําเสนอ และการดําเนินการของ 
ฝายจัดการที่มตีอขอเสนอของผูสอบบัญชี 

    

(3) ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะในหนังสอืจาก
ผูสอบบัญชีถึงฝายจัดการ (Management Letter) 
เพื่อสอบทานประเด็นที่ผิดปกติหรือนาสงสัยที่
ผูสอบบัญชีตรวจพบ และหารือกับฝายจัดการ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีแกไข 
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ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 
(4) กําหนดใหผูสอบบัญชีเนนความสําคัญในการ

ตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ ในวาระที่พิจารณา 
ผลการตรวจสอบงบการเงิน 
1. ความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกนั 
 2. รายการคาที่อาจมีความขัดกันทางผลประโยชน 
3.  กรณีที่ผูสอบบัญชีมีขอสงสัยวาอาจเปนการทุจริต 
โดยเฉพาะการทุจริตโดยฝายจัดการ 
 4. หนี้ที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา 

    

การสอบทานการเปดเผยขอมูลในรายงานอื่น ๆ  
1.10 สอบทานความสอดคลองของขอมูลในรายงาน 

ทางการเงินกบัขอมูลในรายงานอื่น ๆ เชน 
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) ในรายงานประจําป  เปนตน 

    

1.11 ขอคําอธิบายจากฝายจัดการในกรณีที่ตวัเลขที่สําคัญ
ในงบการเงนิ เชน อัตราสวนทางการเงิน กาํไร/
ขาดทุน รายได หนี้สิน ฯลฯ มีความแตกตางจาก
งวดเดียวกันของปกอนอยางมีนัยสําคัญ และ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําอธิบายนั้น 

    

1.12 หารือรวมกับฝายจัดการเกี่ยวกับคดีความในศาล 
ภาระผูกพนัทีอ่าจเกิดขึน้ภายหนา สิทธิเรียกรอง 
ตาง ๆ (ถามี)  และสอบทานวาไดเปดเผยประเด็น
ทั้งหมดอยางครบถวนในรายงานทางการเงนิแลว 

    

1.13 สอบทานกระบวนการของฝายจัดการเกีย่วกับ 
การใหขอมูลแกนักวิเคราะห และสื่อตาง ๆ เพื่อให
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลที่เผยแพร 
ตอสาธารณชน 
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ตัวอยางคําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรใชสําหรับสอบถามฝายจดัการและผูสอบบัญช ี
 - เหตุผลการขอปรับปรุงรายการในรายงานทางการเงินของผูสอบบัญชี และการดําเนนิการ 

ของฝายจัดการ  
- เหตุผลการเลือกนโยบายบัญชี และการกําหนดสมมุติฐานสําคัญ ๆ ในการจัดทําประมาณการ 

งบการเงิน 
- เหตุผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และผลกระทบตอรายงานทางการเงินในอดตีและปจจุบัน 
- สาเหตุที่ตัวเลขของรายการที่สําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุน มีความแตกตางจากรอบบัญชีที่แลว 

หรือไตรมาสเดียวกันของปกอน อยางมนียัสําคัญ  
- แนวโนมคดีความ ขอพิพาท และสิทธิเรียกรองตาง ๆ รวมทั้งกําหนดเวลาที่คาดวาจะยุติ  
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(2) การสอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และมีระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ 
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนางาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 

No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
2.1 สอบทานรายงานจากหนวยงานตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับการประเมินความมปีระสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
กํากับดแูล และหารือกับหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกบัขอสังเกตในรายงานดังกลาว 

    

2.2 หารือกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 
และความเสีย่งของบริษัท ในสวนที่อยูภายใต
ขอบเขตงานของผูสอบบัญชี 

    

2.3 สอบทานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงาน
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ไดรับจาก
หนวยงานตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและ
หนวยงานกํากบัดูแลอื่น โดยมุงใหการปรับปรุง
แกไขจดุออนในกระบวนการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิผลมากที่สุด 

    

2.4 ในกรณีที่บริษทัใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการ
ประมวลผลขอมูลตาง ๆ  

    

(1) หารือกับฝายจดัการเกีย่วกับความเหมาะสมของ 
การควบคุมภายในทีเ่กี่ยวของกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน การเขาถึงขอมูล การจัดเก็บ
ขอมูล เปนตน 

    

(2) สอบทานรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ในประเด็นเกีย่วกับการประเมินประสิทธิภาพ 
การควบคุมภายในของระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

2.5 หารือกับฝายจดัการเกีย่วกับปจจัยเสีย่งในดานตาง ๆ  
(เชน ดานการเงิน/สภาพคลอง  ดานการแขงขัน 
ดานการเกิดโอกาสทุจริต เปนตน) โอกาสที่จะเกดิ  
ผลกระทบของความเสี่ยงแตละดาน และการ
จัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งวิธีการปองกันหรือ
จัดการความเสี่ยงแตละประเภท 

    

2.6 สอบทานใหบริษัทมีมาตรการและระบบบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน
บริษัทเกี่ยวกับการรับแจงเบาะแส และการรับ 
ขอรองเรียน 

    

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
2.7 สอบทานและประเมินความเปนอิสระของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
    

(1) ในกรณีที่บริษทัมีหนวยงานตรวจสอบภายในเอง: 
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นชอบ
การแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และประเมนิผลผูที่ดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือรวมกับ 
ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของฝายจัดการประเมินผล 
ผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน แลวแตกรณ ี

    

(2) ในกรณีที่บริษทัใชบริการหนวยงานภายนอก 
เปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน: 
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นชอบ
และกําหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจาง
หนวยงานดังกลาว  ทั้งนี้ การสรรหาผูใหบริการ
ภายนอกควรอนุโลมหรือตามระเบียบหรือวิธีการ 
ที่บริษัทถือปฏิบัติกับกรณีอ่ืน ๆ  

    

(3) ประชุมกับหวัหนางานตรวจสอบภายในอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจดัการอยูดวย 
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ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 
(4) สอบทานใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตาม

แผนงานการตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขต
งานของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวา 
มีความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

    

(5) หารือกับหวัหนางานตรวจสอบภายใน/ผูรับผิดชอบ 
(ในกรณีที่เปนการวาจางหนวยงานภายนอก) เพื่อ
สอบทานความเหมาะสมและเพยีงพอ 
ของทรัพยากรดานการตรวจสอบ เชน จํานวนผู
ตรวจสอบภายใน คุณสมบัตขิองผูตรวจสอบภายใน 
การฝกอบรมทักษะการตรวจสอบภายใน เปนตน 

    

(6) เปดโอกาสใหหัวหนางานตรวจสอบภายใน/
ผูรับผิดชอบ (ในกรณีที่เปนการวาจางหนวยงาน
ภายนอก) หารือหรือติดตอกบักรรมการตรวจสอบ
ไดทันทีที่มีปญหาหรือพบประเด็นสําคัญ โดยอาจ
เปนการหารืออยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
ก็ได 

    

(7) สอบทานความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตรวจสอบภายในและ 
ผูสอบบัญชี 

    

(8) สอบทานความมีอิสระของผูตรวจสอบภายใน 
ในการเขาถึงขอมูลที่จําเปนสําหรับงานตรวจสอบ
ภายใน 

    

2.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ 
หนวยตรวจสอบภายใน/หนวยงานภายนอก 
ที่ใหบริการ 
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ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 
2.9 พิจารณาเหตุผลของการใชบริการหนวยงานภายนอก

เปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน (ในกรณีท่ี
บริษัทไมมีหนวยงานตรวจสอบภายใน) และ 
เสนอแนะใหบริษัทเปดเผยเหตุผลท่ีมิไดจัดตั้ง
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเองไวใน 
รายงานประจําปดวย 

    

2.10 จัดใหมีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยผูประเมินอิสระจากภายนอกอยางนอยทุก ๆ  
5 ป (แนวปฏบิัติที่ด)ี 

    

2.11 สอบทานและประเมินแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป เพื่อใหแผนการตรวจสอบสอดคลองกับ 
ประเภท และระดับความเสี่ยงของบริษัท (Risk 
Based Audit Plan) 

    

2.12 จัดใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

    

ตัวอยางคําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามจากหัวหนางานตรวจสอบภายใน ซ่ึงควรสอบถามในการ

ประชุมท่ีไมมีฝายจัดการอยูดวย 
 - ผลการประเมิน สภาพแวดลอมในการควบคุม (Control Environment) ของบริษัท 

- ความเพยีงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษทัในภาพรวม เพื่อปองกันและ
คนหาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 

- การดําเนนิการของผูบริหารตามคําแนะนําของหนวยงานตรวจสอบภายใน อยางทันสถานการณ 
- ความรวมมือทีไ่ดรับจากผูบริหารและพนักงานในระหวางการตรวจสอบ รวมถึงประเด็นเกีย่วกับ 
ความพยายามปกปดขอมูล 

- ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน ฝายจัดการ และผูสอบบัญชี  
- การแทรกแซงการทํางานตามขั้นตอนตาง ๆ ของการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
โดยฝายจัดการ 

- ประเด็นที่ควรหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ 
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(3) การสอบทานใหบริษัทปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
 

No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

เร่ืองท่ัวไป 
3.1 สอบทานกระบวนการ/แนวทางในการตดิตาม 

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ  

    

3.2 ประเมินประสทิธิภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
จรรยาบรรณและระเบียบทีเ่กี่ยวของ ทั้งในดาน
งบประมาณ บคุลากรและทรัพยากรที่จําเปน 

    

3.3 สอบทานการดําเนินการของบริษัท ในกรณีที่เกดิ
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ 
และระเบยีบทีเ่กี่ยวของ 

    

3.4 สอบทานใหมกีารรายงานจากฝายจัดการเกีย่วกับ 
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ จรรยาบรรณ
และระเบยีบทีเ่กี่ยวของ ที่เกดิขึ้น (ถามี) และ 
การแกไขปญหา เชน ทุกไตรมาส เปนตน  

    

การดําเนินการตามมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ  

3.5 มีการหารือกันเกี่ยวกับกระบวนการภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการดําเนนิการเมื่อ
ไดรับแจงพฤติการณอันควรสงสัยจากผูสอบบัญชี 
ตามมาตรา 89/25 

    

3.6 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจง
พฤติการณอันควรสงสัยวาอาจมีการกระทาํอันเปน
การทุจริตจากผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบขอเท็จจริง
ในเบื้องตน และไดแจงผลการตรวจสอบดงักลาว
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี ภายใน 30 วัน
หลังไดรับแจง 
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No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

3.7 หากพฤติการณดังกลาวอยูในวิสัยที่สามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเตมิได  ไดดําเนนิการ 
ตามสมควรใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ในรายละเอียดตอจนแลวเสร็จ และไดรายงาน 
ใหคณะกรรมการบริษัทดําเนินการแกไขปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

    

3.8 รวบรวมประเด็นทั้งหมดที่ไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัย และ 
สอบทานวาไดรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน
สําหรับทุกประเด็น ตอสํานกังาน ก.ล.ต. และ 
ผูสอบบัญชีแลว โดยควรใชวธีิการสอบยันกับ
ผูสอบบัญชีเพิ่มเติม เพื่อใหขอมูลสอดคลองกันดวย 

    

คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และ

จรรยาบรรณ 
 - กระบวนการตดิตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 

- การดําเนนิการ หากปรากฏวามีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 
- ปญหาและอุปสรรคในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ/ระเบียบ/จรรยาบรรณ 

 



หนา 54 

(4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้บคุคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชขีองบริษัท 
และเสนอคาตอบแทนของบคุคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ 
เขารวมประชมุดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 
No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 

ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

การคัดเลือก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทน 
4.1 พิจารณาคณุสมบัติ ความเปนอิสระ ผลการ

ปฏิบัติงาน และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  
ตอคณะกรรมการบริษัท 

    

4.2 พิจารณาหมุนเวียนผูสอบบัญชีท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ/
สอบทานและแสดงความเห็นตองบการเงิน 
ของบริษัท ในกรณีท่ีปฏิบัติงานครบ 5 รอบปบัญชี
ติดตอกันโดยพจิารณาเปลี่ยนสํานักงานสอบบัญชี หรือ 
อยางนอยตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีท่ีลงนามรับรอง 
งบการเงินหากมาจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน 

    

4.3 พิจารณาคณุสมบัติของผูที่จะเสนอแตงตั้งเปน 
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความพรอมในเรื่องตอไปนี ้
- ขนาดและบุคลากรดานการตรวจสอบบัญชี 
- ความเชี่ยวชาญที่จําเปนตอการสอบบัญชีของ

บริษัท เชน ความรูเกี่ยวกับอตุสาหกรรมของ
บริษัท 

- ขอสังเกตของหนวยงานกํากบัดูแลผูสอบบัญชี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี หรือ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

    

4.4 สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีโดยเฉพาะ 
ในเรื่องความสัมพันธระหวางบริษัท/บริษทัยอย 
กับสํานักงานสอบบัญชี เชน ความสัมพนัธทาง
ครอบครัว  การใหบริการอื่นนอกเหนือจากการ 
สอบบัญชี  เปนตน 
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No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 

ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 
4.5 พิจารณานโยบายของบริษทัเกี่ยวกับการรับบริการ

อ่ืนที่มิใชการสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี
เดียวกัน เชน การปรึกษาดานภาษีอากร เปนตน  

    

4.6 พิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนทีใ่หกับ
ผูสอบบัญชี ทั้งสวนที่เปนคาสอบบัญชี และ
คาบริการอื่น โดยในการพิจารณาคาสอบบัญชี 
อาจพิจารณาเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมขีนาดใกลเคยีงกัน  
สวนคาบริการอื่น อาจพิจารณาวาสัดสวนคาบริการ
อ่ืนเมื่อเทียบกบัคาสอบบัญชีอยูในระดับทีอ่าจมีผล
กับการทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีหรือไม 

    

การประชุมกับผูสอบบัญช ี
4.7 หารือกับผูสอบบัญชีถึงขอบเขตการสอบบัญชีให

ครอบคลุมการดําเนินงานที่สําคัญและความเสี่ยง
ทางการเงินทั้งหมด รวมทั้งพจิารณาความเพียงพอ
และความเหมาะสมของบุคลากรที่ใชในการ 
สอบบัญชีดวย 

    

4.8 ประชุมกับผูสอบบัญชีอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
เพื่อหารือเกีย่วกับประเดน็ทีผู่สอบบัญชีพบ 
หรือมีขอสังเกตจากการตรวจสอบ/สอบทาน 
งบการเงิน 

    

4.9 ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเหน็
จากผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ เชน คุณภาพของ
พนักงานฝายบัญชีการเงิน และผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เร่ืองที่ผูสอบบัญชีมีความกังวล หรือ 
การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ  เปนตน 
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No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 

ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามผูสอบบัญชีในการประชุมท่ีไมมีฝายจัดการอยูดวย 
 - ความกังวลของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการเลอืกใชนโยบายบัญชี และการจัดทําประมาณการ  

- ประเด็นทีเ่ปนขอขัดแยงระหวางฝายจัดการกับผูสอบบัญชี 
- ความรวมมือทีไ่ดรับจากผูบริหารหรือพนักงาน 
- ความสามารถและความเพียงพอของพนักงานฝายบัญชีและการเงินในการปฏิบัติหนาที่  
- ขอสังเกตอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบควรทราบ 
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(5) การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดงักลาวสมเหตุสมผลและ 
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษทั 

 

No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

5.1 สอบทานระบบการติดตามการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัท เพื่อใหมัน่ใจวา รายการที่เปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันไดปฏิบัติตามขอกําหนดทีเ่กีย่วของ 
เชน การคํานวณมูลคารายการ  การขออนุมัติเขาทํา
รายการ  การเปดเผยขอมูล เปนตน 

    

5.2 สอบทานกระบวนการทํารายการที่เกีย่วโยงกันวา 
รายการที่เขาขายเปนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา
ทั่วไป ไดปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบไว 

    

5.3 ใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการ 
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยพิจารณาเงือ่นไข
รายการ ผลกระทบ และประโยชนที่บริษัทไดรับ 

    

5.4 ซักถามผูสอบบัญชี และสอบทานกระบวนการ
เปดเผยขอมูลวา รายการที่เกีย่วโยงกันที่เปดเผยใน
รายงานประจําปมีความถูกตองและครบถวน 

    

5.5 สอบทานความสอดคลองของขอมูลเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่บันทึกในงบการเงินและที่เปดเผย
ในรายงานประจําป 

    

5.6 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นแยง
กับคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกนั สอบทานวารายงานการประชมุของ
คณะกรรมการบริษัทไดบันทกึความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวแลว 
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No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 

ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

คําถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามเกี่ยวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
 - วิธีการที่ฝายจดัการใชในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อใหมั่นใจวาหากมีรายการ 

ที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้น จะปฏิบัตติามขอกําหนดที่เกีย่วของ เชน การสอบทานขอมูลจากรายงานการม ี
สวนไดเสยีของกรรมการและผูบริหาร เปนตน 

- เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะรายการที่มีนัยสําคญั 
- ความสมเหตุสมผลทางดานราคา และเงื่อนไขทางการคาเมื่อเปรียบเทียบกับการทํารายการกับบริษทั

หรือผูใหบริการอื่น 
- กระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกิดขึน้ในรอบป เพื่อประโยชนในการ

เปดเผยขอมูลในรายงานประจําป 
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(6) การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซ่ึงรายงานดงักลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล 
อยางนอยตามที่กําหนดในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนนิงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 สาระสําคัญในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตองครอบคลุมเรื่องตอไปนี ้
    

(1) - ความเหน็เกีย่วกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

    

(2) - ความเหน็เกีย่วกับความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และระบบบริหาร 
ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการทุจริต 

    

(3) - ความเหน็เกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรพัยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท 

    

(4) - ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี     
(5) - ความเหน็เกีย่วกับรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน 
    

(6) - จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แตละทาน 

    

(7) - ความเหน็หรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบตัิหนาที่ตามกฎบัตร 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    

(8) - รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 

    

6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบไดลงนามในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
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No. แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ในระหวางป 
ไมมีกรณีดังกลาว ทําแลว ไมแนใจ ไมไดทํา 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.3 กําหนดชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท และควรเปดเผย
สาระสําคัญของกฎบัตรดังกลาวในรายงานประจําป 

    

6.4 สอบทานใหกฎบัตรมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
ของการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางนอยตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรพัยฯ วาดวยคณุสมบัติและขอบเขต
การดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

    

6.5 สอบทานใหกฎบัตรมีขอกําหนดที่รองรับการทํา
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ 
เชน การจางผูเชี่ยวชาญใหความเหน็ในเรื่องที่ตอง
ใชความชํานาญเฉพาะดาน โดยบริษัทรับผิดชอบ
คาใชจาย เปนตน 

    

6.6 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควร
ครอบคลุมกระบวนการรับแจงเบาะแสจาก
พนักงานเกีย่วกับรายการในงบการเงินที่ไม
เหมาะสมหรือประเด็นอืน่ ๆ ดวย โดยตองทําให 
ผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวา มกีระบวนการสอบสวน 
ที่เปนอิสระ และมีการดําเนนิการในการตดิตาม 
ที่เหมาะสม 

    

6.7 สอบทานกฎบัตรเปนประจําทุกป เพื่อพิจารณาวา 
มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่กาํหนดไวหรือไม และ
เสนอใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมคีวาม
จําเปน 

    

 

************************* 
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ตัวอยางแบบสอบทานความพรอมกอนรับตําแหนงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
การเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมบีทบาทและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ ทั้งในดาน 

บทบาทหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนดและในดานบทบาทหนาที่ตามที่ผูถือหุนคาดหวงั โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ตําแหนง “กรรมการอิสระ” / “กรรมการตรวจสอบ” เปนตําแหนงที่มบีทบาทสําคัญที่มีสวนสนับสนุน 
กลไกการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท   

แบบสอบทานฉบับนี้จัดทําขึน้เพื่อเปนแนวทางใหทานใชในการสอบทานความพรอมของตนเอง 
กอนรับตําแหนงกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ โดยแบบสอบทานนี้ประกอบดวย 2 สวน คอื  
(1) สวนทีเ่กีย่วกับตวัทานเอง และ (2) สวนที่เกีย่วกับบริษัทที่ทานจะเขารับตําแหนง  ทั้งนี้ ขอแนะนาํ 
ใหทานสอบทานประเดน็ตาง ๆ ตามความเปนจริงตามสถานการณในขณะที่ทานพิจารณาเรื่องการรับตําแหนง 
ดังกลาว โดยพื้นฐานของขอมูลที่ทานตองใชประกอบการสอบทานประเด็นตาง ๆ นี้สวนใหญเปนขอมูลที่ 
บริษัทเปดเผยเปนการทั่วไป หรือจากขาวสารที่เกี่ยวของกับบริษัทซึ่งเปนขาวสารที่เปดเผยเปนการทั่วไป 
เชนกัน  หากทานสามารถสอบทานประเดน็ตาง ๆ ไดเกินรอยละ 90 ทานนาจะมีความสบายใจในระดับหนึ่ง 
กับการรับตําแหนงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  อยางไรก็ดี หากมีความเปนไปได กอนการตัดสินใจ 
รับตําแหนง ทานควรมีโอกาสเขาพบกับประธานกรรมการบริษัท หรือรองประธานกรรมการบริษัท  
(ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการวาง) เพื่อซักถามประเด็นตาง ๆ เพิ่มเติมก็จะเปนประโยชนตอ 
การตัดสินใจของทานเพิ่มขึ้นดวย   
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สวนที่ 1 สวนที่เกี่ยวกับตัวทานเอง 

ประเด็น ผลการสอบทานตนเอง 

1.1 ความรู ความชํานาญ และประสบการณ  

(1) ทานคิดวาความรู ความชํานาญ และประสบการณของทานจะมีสวนชวย 
ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทไดใชหรือไม 

 ใช        ไมใช 

(2) ทานทราบบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนหรือไม (เชน กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย แนวทาง 
ในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ เปนตน) 

 ทราบ      ไมทราบ 

(3) กรณีท่ีทานไดรับการทาบทามใหเปนกรรมการตรวจสอบขอใหทานสอบทาน
ตนเองในเรื่องตอไปนี้เพิ่มเติมดวย 

 

(ก) ทานทราบบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใชหรือไม 

 ใช        ไมใช 

(ข) ทานทราบหรือไมวา ภายใตกฎหมายหลักทรพัยฉบับใหม การพิจารณาวา 
ทานไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการบริษทัดวยความระมัดระวัง  
จะพิจารณาจากตําแหนงในบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบ และความรู
ความสามารถของทานดวย  ดังนั้น ในกรณีท่ีทานไดรับแตงตั้งใหเปน
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู และประสบการณในการสอบทาน 
งบการเงิน หากบริษัทถูกตรวจพบวา มีการปฏิบัติท่ีเขาขายไมปฏบัิติ 
ตามมาตรฐานการบัญชี ทานอาจถูกสันนิษฐานเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความระมัดระวังได เนื่องจากทานมีขอบเขตความรับผิดชอบ และความรู
ความสามารถที่เกี่ยวของกับเรือ่งดังกลาว 

 ทราบ     ไมทราบ 

ประเด็น ผลการสอบทานตนเอง 

1.2 การอุทิศเวลา  

(1) ปจจุบันทานดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเกิน 5 แหง6ใชหรือไม  ใช        ไมใช 

(2) ทานคิดวา เมื่อทานรับตําแหนงเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ทานจะมีเวลาเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรอืประชุมรวมกบัผูสอบบัญชีของบริษัทไดอยางสม่ําเสมอ 
ใชหรือไม 

 ใช        ไมใช 

                                           
6 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยฯ เสนอแนะวา กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนไมควรดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แหง 
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ประเด็น ผลการสอบทานตนเอง 

1.3 อื่น ๆ  

(1) ทานคิดวา เมื่อทานเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ทานจะสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชน
โดยรวมของบริษัท ใชหรือไม 

 ใช        ไมใช 

(2) ทานทราบเหตุผลท่ีบริษัททาบทามทานเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทหรือไม 

 ทราบ      ไมทราบ 

(3) ปจจุบันทานมิไดดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกบัการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทของทาน 

 ใช        ไมใช 

 
สวนที่ 2 สวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่ทานจะเขารับตําแหนง   

ประเด็น ผลการสอบทานตนเอง 

2.1 การดําเนินงานของบริษัท  

(1) ทานทราบถึงโครงสรางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท/บริษัทในกลุม ผลิตภัณฑ
หรือบริการของบริษัท/บริษัทในกลุม สภาพการแขงขันและภาวะอุตสาหกรรม
โดยรวม รวมท้ังความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ หรอืไม 

 ทราบ      ไมทราบ 

(2) ทานทราบหรือไมวา ใครคือผูถือหุนรายใหญของบริษัท  ทราบ      ไมทราบ 
(3) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวเกี่ยวกับการที่ สํานักงาน ก.ล.ต. 

/ ตลท. สั่งใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการเกี่ยวโยงกันเพิ่มเติม7 

 ทราบ      ไมทราบ 

(4) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวเกี่ยวกับปญหาของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท2 

 ทราบ      ไมทราบ 

(5) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวเกี่ยวกับการที่ สํานักงาน ก.ล.ต. 
สั่งใหแกไขงบการเงินของบรษิัท2 

 ทราบ      ไมทราบ 

                                           
7 คําถามในขอ 2.1 (3) ถึง (5) ขอ 2.1 (8) ขอ 2.2 (3) ขอ 2.3 (3) และ (4) เปนคําถามที่มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหทานไดทราบวา 
ขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัทเปนประเด็นที่ทานควรใหสนใจ โดยทานอาจทราบหรือไมทราบขาวสารนั้นก็ได  ดังนั้น  
ทานไมจําเปนตองสืบคนขอมูลในเชิงลึก แตขอใหสอบทานจากขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่รับรูกันเปนการทั่วไป 
ก็เพียงพอ  
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ประเด็น ผลการสอบทานตนเอง 
(6) ทานทราบหรือไมวา ใครเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ทราบ      ไมทราบ 
(7) ทานทราบหรือไมวา ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในชวงป 

ท่ีผานมา ผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็นอยางไร เชน ไมมีเงื่อนไข  
มีเงื่อนไข แสดงความเห็นวางบการเงินไมถูกตอง หรอืไมแสดงความเห็น  

 ทราบ      ไมทราบ 

(8) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวเกี่ยวกับการมีขอพิพาททาง
กฎหมายที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับฐานะการเงินของบริษัท2 

 ทราบ      ไมทราบ 

2.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท  

(1) ทานทราบหรือไมวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กี่ทาน และมีใครบาง 

 ทราบ      ไมทราบ 

(2) ทานทราบหรือไมวา ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจัดการ 
เปนบุคคลเดียวกันหรือคนละคนกัน 

 ทราบ      ไมทราบ 

(3) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคย หรือ ไมเคยมขีาวการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทในลักษณะที่ผิดปกติ เชน การลาออกทั้ง
คณะ เปนตน2 

 ทราบ      ไมทราบ 

2.3 การกํากับดูแลกจิการที่ดีและการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม  
 (CG และ CSR) 

 

(1) ทานไดรับทราบนโยบาย CG และนโยบาย CSR ท่ีบริษัทกําหนดไวหรือไม  ใช        ไมใช 
(2) ทานเห็นวา นโยบาย CG และนโยบาย CSR ท่ีบริษัทกําหนดไวครอบคลุม

ประเด็นหลัก ๆ ครบถวนแลวใชหรือไม 
 ใช        ไมใช 

(3) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวหรอืประเด็นรองเรียนเกี่ยวกบั
การดําเนินงานที่มีลักษณะที่เปนการเอาเปรียบผูลงทุน7 

 ทราบ      ไมทราบ 

(4) ทานทราบหรือไมวา บริษัทเคยหรือไมเคยมีขาวหรอืประเด็นรองเรียนเกี่ยวกบั
การดําเนินงานที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคมหรือไม7 

 ทราบ      ไมทราบ 

 
กรรมการบริษัทจดทะเบียน 

.. ตําแหนงนี้มีเกียรติ  และมีความสําคัญยิ่งตอความกาวหนาของบริษัท 
.... แตตําแหนงนี้ ก็มาพรอมกบัหนาท่ีและความรับผิดชอบที่สูงยิ่งดวยเชนกัน 

     
 


