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สํานักตรวจสอบภายใน 
บริษัท วิทยุการบินแห"งประเทศไทย จํากัด 

 
 

 



                สารบัญ 
 

หน
า 
 

• ประวัติการทบทวน ๑ 
• บทนํา ๒ 
• วัตถุประสงค� ๓ 
• องค�ประกอบและคุณสมบัติ ๔ 
• วาระการดํารงตําแหน"ง ๖ 
• การประชุม ๗ 
• บทบาท หน
าท่ีและความรับผิดชอบ ๘ 
• องค�ประกอบและคุณสมบัติ                                                   ๑๔ 
• การรายงาน                                                                         ๑๕ 

 
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ ประวัติการทบทวน 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑ / ๑๖ 

 

วันใช�บงัคบั โดย เร่ืองท่ีแก�ไข / เพิ่มเติม ผู�บันทึก 
๒๓ ก.ย. ๕๓ คณะกรรมการ

บริษัทฯ 
หน)าท่ีความรับผิดชอบ  องค/ประกอบและคุณสมบัติ  
การดํ ารงตํ าแหน3 ง การประชุม การรายงาน  
ความสัมพันธ/กับผู)เก่ียวข)อง การรักษาคุณภาพ 

นายนฤปกรณ/ 
อุทัยพัฒนาชีพ 

๘ ส.ค. ๕๔ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

- 
นางทวินันท/ 
จินะสะทุ3ง 

๒๕ ก.ย. ๕๕ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

- 
นายพรพิพัฒน/ 
ชวลิตชีวิน 

๒๙ มี.ค. ๕๖ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

ปรับปรุงให)สอดคล)องกับคู3มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 
๒๕๕๕ 

นายพรพิพัฒน/ 
ชวลิตชีวิน 

๒๙ ก.ย. ๕๗ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

- นางทวินันท/ 
จินะสะทุ3ง 

๒๓ พ.ย. ๕๘ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

� ลักษณะต)องห)ามของประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 

� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด)านการตรวจสอบภายใน 

นางทวินันท/ 
จินะสะทุ3ง 

๒๘ พ.ย. ๕๙ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

- นางทวินันท/ 
จินะสะทุ3ง 

๒๐ ต.ค. ๖๐ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

- นางทวินันท/ 
จินะสะทุ3ง 

๒๖ ก.ย. ๖๑ คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

� องค/ประกอบและคุณสมบัติ  
� วาระการดํารงตําแหน3ง 
� บทบาท หน)าท่ีและความรับผิดชอบ 
� ความสัมพันธ/กับผู)เก่ียวข)อง 

นายนฤปกรณ/  
อุทัยพัฒยนาชีพ 

    
    
    
    



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ 

 บทนํา 
 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๒ / ๑๖ 

 

กฎบัตรฉบับน้ีจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว3าด)วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน3วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดท่ี ๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ข)อ ๑๐ (๑) กําหนดว3า “คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจหน)าท่ีจัดทํากฎบัตรว3าด)วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให)สอดคล)องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยต)องได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล3าวอย3างน)อยปIละหน่ึงคร้ัง”  
การจัดทํากฎบัตรได)พิจารณากําหนดหมวดหมู3และสาระสําคัญให)สอดคล)องเปLนไปตามข)อกําหนดของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว3าด)วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน3วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ คู3มือ     
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปI ๒๕๕๕  และขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัท วิทยุการบินแห3งประเทศไทย จํากัด (บริษัทฯ) 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ วัตถุประสงค, 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๓ / ๑๖ 

 

กฎบัตรน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช)เปLนกรอบกําหนดอํานาจหน)าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ        
ซึ่งจะเปLนประโยชน/ต3อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และช3วยสร)างความเข)าใจให)กับผู)ท่ีเก่ียวข)อง 
อันจะเปLนการส3งเสริมให)เกิดกระบวนการการกํากับดูแลท่ีดีในองค/กร 

 
วัตถุประสงค,ในการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือเปLนกลไกสําคัญในการสนับสนุนให)องค/กรมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
๒. เพ่ือเสริมสร)างให)บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในท่ีดี    

เพ่ือให)การปฏิบัติงานเปLนไปอย3างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
๓. เพ่ือเสริมสร)างความน3าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
๔. ติดตามดูแลให)มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และนโยบายต3างๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน)าท่ีช3วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน)าท่ีกํากับดูแลโดยสอบทาน
กระบวนการจัดทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการ         
ในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน)าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
จะต)องประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ ฝQายบริหาร ผู)ตรวจสอบภายในและ ผู)สอบบัญชี และเพ่ือให)      
การปฏิบัติงานเปLนไปอย3างมีประสิทธิผล กรรมการตรวจสอบแต3ละคนควรมีความเข)าใจในบทบาทของการเปLน
กรรมการตรวจสอบ ธุรกิจ การดําเนินงาน การควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบในการรายงานเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว3าเปLนไปตามท่ีกําหนดไว)
ในกฎบัตรน้ีหรือไม3 โดยรายงานน้ีจะนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง
เปLนประจําทุกปI 
 
 
 
 
 
 
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ องค,ประกอบและคุณสมบัติ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๔ / ๑๖ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปLนผู)แต3งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให)ผู) ท่ีได)รับการแต3งต้ังเปLนกรรมการ
ตรวจสอบท้ังหมดทําการเลือกบุคคลหน่ึงข้ึนมาเปLนประธานกรรมการตรวจสอบและให)หัวหน)าหน3วยตรวจสอบ
ภายในเปLนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน3ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ แต3งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ อย3างน)อย ๓ คน แต3ไม3 เกิน ๕ คน               
เปLนคณะกรรมการตรวจสอบ และอย3างน)อย ๑ คนต)องมีความรู)ความเข)าใจและมีประสบการณ/ด)านการบัญชี    
หรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน3าเช่ือถือของงบการเงินได) โดยกรรมการตรวจสอบต)องมีคุณสมบัติ
ดังต3อไปน้ี 

๑. มีความเปLนอิสระ สามารถใช)ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน)าท่ีตามท่ีได)รับมอบหมายด)วยความเปLนอิสระและ 
เท่ียงธรรม 

๒. มีความซื่อสัตย/สุจริต 

๓. มีมนุษย/สัมพันธ/ดี เปLนผู)ที่ได)รับความเช่ือถือ ไว)วางใจและเปLนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

๔. มีความรู)เก่ียวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ/และบริการของบริษัทฯ เปLนอย3างดี 

๕. มีความเข)าใจในหลักการบริหารท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห/ปSญหา ต้ังคําถาม 
ตรงประเด็น รวมท้ังตีความและประเมินผลของคําตอบท่ีได)รับอย3างเหมาะสม 

๖. มีความคิดสร)างสรรค/ แสดงความคิดเห็นอย3างเต็มท่ีในการหารือ และรับฟSงความคิดเห็นของผู)อ่ืน  

๗. มีการพัฒนาและอบรมความรู)ต3างๆ อย3างต3อเน่ือง เพ่ือให)การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปLนไปอย3าง
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน/สูงสุดของผู)ที่เก่ียวข)องทุกฝQาย  

 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ องค,ประกอบและคุณสมบัติ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๕ / ๑๖ 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต)องมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะต)องห)าม ดังต3อไปน้ี 

๑. ไม3เปLนข)าราชการประจําท่ีดํารงตําแหน3งในกระทรวงคมนาคม 

๒. ไม3เปLนกรรมการท่ีได)รับมอบหมายให)เปLนผู)กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอํานาจตัดสินใจด)าน  
การบริหาร รวมท้ัง ไม3เปLนพนักงาน ลูกจ)าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได)รับเงินเดือน หรือค3าตอบแทนประจําจาก 
บริษัทฯ ผู)ท่ีเก่ียวข)องหรือบริษัทท่ีเก่ียวข)องกับบริษัทฯ ท้ังน้ี ไม3ว3าขณะดํารงตําแหน3งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา ๒ ปIก3อนได)รับการแต3งต้ังเปLนประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

๓. ไม3เปLนผู)มีความขัดแย)งทางผลประโยชน/กับบริษัทฯ ท้ังน้ี ไม3ว3าในขณะดํารงตําแหน3งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา ๑ ปIก3อนวันท่ีได)รับแต3งต้ังเปLนประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

๔. ไม3เปLนบุพการี ผู)สืบสันดาน หรือคู3สมรส ของกรรมการบริษัทฯ ผู)บริหารสูงสุด ผู)บริหาร หัวหน)าหน3วย
ตรวจสอบภายใน หรือผู)ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือผู)ตรวจสอบภายในของบริษัทท่ีบริษัทฯ             
มีส3วนร3วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ วาระการดํารงตําแหน2ง 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๖ / ๑๖ 

 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน3งตามวาระของการเปLนกรรมการบริษัทฯ 
 

กรรมการตรวจสอบจะพ)นจากตําแหน3งเม่ือพ)นจากตําแหน3งกรรมการบริษัทฯ หรือเม่ือขาดคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ การประชุม 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๗ / ๑๖ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบต)องมีการประชุมกันอย3างน)อยไตรมาสละ ๑ คร้ัง และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติม
ได)ตามความจําเปLน และองค/ประชุมประกอบด)วยกรรมการตรวจสอบไม3น)อยกว3า ๒ ใน ๓ กรรมการตรวจสอบ   
ทุกคนต)องเข)าร3วมประชุมทุกคร้ัง หากไม3สามารถเข)าร3วมประชุมด)วยตนเองได)อาจใช)วิธีการประชุมทางไกล     
ผ3านโทรศัพท/หรือดาวเทียมก็ได) 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝQายบริหาร ผู)ตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข)องในวาระการประชุม
น้ันๆ เข)าร3วมประชุมและขอข)อมูลตามความจําเปLนและเหมาะสม  การประชุมเปLนการเฉพาะกับ ฝQายบริหาร      
ผู)ตรวจสอบภายใน หรือผู)สอบบัญชีต)องจัดข้ึนอย3างสมํ่าเสมอ อย3างน)อยปIละ ๑ คร้ัง 

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต)องจัดทําข้ึนและนําเสนอก3อนการประชุมอย3างน)อย ๓ วัน 
และให)เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปLนผู)บันทึกรายงานการประชุม 
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๘ / ๑๖ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน)าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการหรือตรวจสอบในเร่ืองต3าง ๆ       
ท่ีอยู3ภายใต)ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอํานาจในการดําเนินการ ดังต3อไปน้ี 
๑. จัดทํากฎบัตรให)สอดคล)องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยต)องได)รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย3างน)อยปIละ ๑ คร้ัง  
๒. ช3วยคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบการ

ควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายต3างๆ ท่ีเก่ียวข)องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

๓. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๔. สอบทานให)บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย3างถูกต)องและน3าเช่ือถือ  
๕. สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ให)ถูกต)องตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  
๖. สอบทานให)บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และพิจารณาความเปLนอิสระของสํานักตรวจสอบ

ภายใน  
๗. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย)งทางผลประโยชน/ หรือมีโอกาสการทุจริตท่ี

อาจมีผลกระทบต3อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
๘. เสนอข)อแนะนําต3อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต3งต้ัง โยกย)ายเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน3ง และ

ประเมินผลงานของหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน  
๙. ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู)สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให)สอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดท่ีเห็นว3าจําเปLน รวมถึงเสนอค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีต3อคณะกรรมการบริษัทฯ  
๑๐. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต3อคณะกรรมการ

บริษัทฯ อย3างน)อยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง ภายในหกสิบวันนับแต3วันสิ้นสุดในแต3ละไตรมาส ยกเว)นรายงานผล
การดําเนินงานในไตรมาสท่ีสี่ ให)จัดทําเปLนรายงานผลการดําเนินงานประจําปI พร)อมส3งรายงานดังกล3าวให)
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เพ่ือทราบภายในเก)าสิบวันนับแต3วันสิ้นปIบัญชีการเงินของบริษัทฯ  

๑๑. ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย3างน)อยปIละ ๑ คร้ัง 
รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปSญหาและอุปสรรค ตลอดจน แผนปรับปรุงการดําเนินงานให)คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ  

๑๒. เปUดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปIของคณะกรรมการตรวจสอบ และค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีใน
รายงานประจําปIของบริษัทฯ  

๑๓. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝQายบริหารและผู)สอบบัญชีมีความเห็นไม3ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน 
๑๔. พิจารณาการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไม3ใช3งานสอบบัญชีของผู)สอบบัญชีที่ดําเนินการให)กับบริษัทฯ 
๑๕. ให)ความเห็นชอบเก่ียวกับการพิจารณาแต3งต้ัง โยกย)าย ถอดถอน เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน3ง และประเมินผลงาน    

ของผู)ตรวจสอบภายในตามท่ีหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายในนําเสนอ  ก3อนนําเสนอผู)บริหารสูงสุด เพ่ือดําเนินการ  
๑๖. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู)เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให)คําแนะนําหรือช3วยในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยใช)ค3าใช)จ3ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ท้ังน้ี การดําเนินการว3าจ)างให)เปLนไปตามระเบียบข)อบังคับของบริษัทฯ  



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๙ / ๑๖ 

 

๑๗. ขอข)อมูลและความร3วมมือจากพนักงานท่ีเก่ียวข)อง รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข)อง 
๑๘. ประชุมร3วมกับผู)บริหาร ผู)สอบบัญชี ผู)ตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษาภายนอกตามความจําเปLนและเหมาะสม 
๑๙. มอบหมายอํานาจให)กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ)ามี) ตามความเหมาะสม 
๒๐. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
การตรวจสอบภายใน 
๑. ทบทวนกิจกรรม โครงสร)างองค/กร กฎบัตร คู3มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบ

ของสํานักตรวจสอบภายใน และอนุมัติ ประเด็นท่ีควรพิจารณาได)แก3 
๑.๑ ความเปLนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน 
๑.๒ แผนการตรวจสอบควรสอดคล)องกับผลการประเมินความเสี่ยงและครอบคลุมการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ของบริษัทฯ 
๒. พิจารณา และให)ความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับคุณสมบัติของหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน 

การแต3งต้ัง โยกย)าย ถอดถอน กําหนดค3าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจําปIของหัวหน)า
หน3วยตรวจสอบภายใน โดยอาจเปLนการพิจารณาร3วมกับผู)บริหารสูงสุด 

๓. ทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในประเด็นท่ีควรพิจารณา
ได)แก3 ขอบเขตงานของสํานักตรวจสอบภายในความคืบหน)าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผล
การตรวจสอบประเด็นสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู)บริหารในการแก)ไขประเด็นท่ีรายงาน 
และการประสานงานกับผู)สอบบัญชี 

๔. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือให)
ผู)บริหารสูงสุดดําเนินการ เช3น งบประมาณ การแต3งต้ัง โยกย)าย และพิจารณาความดีความชอบของ         
ผู)ตรวจสอบภายใน เปLนต)น( คําถามท่ีช3วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรของ
สํานักตรวจสอบภายใน ได)แก3 
๔.๑ สํานักตรวจสอบภายในมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการนําแผนการตรวจสอบไปปฏิบัติหรือไม3 ยังมี

ตําแหน3งงานว3างภายในสํานักตรวจสอบภายในหรือไม3 
๔.๒ สัดส3วนระหว3างบุคลากรท่ีสังกัดสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกท่ีจ)างมา

ปฏิบัติหน)าท่ีตรวจสอบภายในให)แก3บริษัทฯ เปLนเท3าใด สัดส3วนดังกล3าวช3วยให)บริษัทฯ สามารถ
ประหยัดค3าใช)จ3ายได)หรือไม3 

๔.๓ ผู)ตรวจสอบภายในได)รับการอบรมในเร่ืองใดบ)าง) 
๕.     ให)คําปรึกษาและแนะนําในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖. คณะกรรมการตรวจสอบต)องให)ความสนใจเก่ียวกับความเพียงพอ คุณสมบัติและความสามารถของผู)ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถช3วยยกระดับคุณภาพของสํานักตรวจสอบภายในได) โดยการพิจารณาว3า 
ผู)ตรวจสอบภายใน 

๖.๑ ดํารงความเปLนกลางและความเท่ียงธรรม 
๖.๒ ได)รับการฝVกอบรมอย3างเพียงพอ และได)รับการสนับสนุนให)ได)รับการอบรมทางวิชาชีพอย3างต3อเน่ือง 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๐ / ๑๖ 

 

๖.๓ มีทักษะเพียงพอในการทําความเข)าใจประเด็นเก่ียวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานด)านคอมพิวเตอร/ หรือการดําเนินงานท่ีอาศัยเทคโนโลยีหรือความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด)าน เช3น พาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/ วิศวกร เปLนต)น 

๖.๔ มีคุณสมบัติทางวิชาชีพท่ีเก่ียวข)อง โดยให)การสนับสนุนผู)ตรวจสอบภายในเข)าเปLนสมาชิกในสมาคม
ด)านวิชาชีพ และได)รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบต)องพิจารณาความเพียงพอของจํานวนและทักษะของเจ)าหน)าท่ีในสํานักตรวจสอบ
ภายในตามสภาพแวดล)อมท่ีบริษัทฯ ดําเนินอยู3 คุณสมบัติท่ีสําคัญ รวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร/ธุรกิจ และทักษะทางด)านภาษาตามความเหมาะสม และนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทฯ 
๗. การจ)างผู)เช่ียวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน)าท่ีตรวจสอบภายในเปLนทางเลือกหน่ึงท่ีบริษัทฯ อาจนํามาพิจารณา 
ซึ่งช3วยให)ม่ันใจได)ว3าผู)ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีทักษะท่ีหลากหลาย ซึ่งในสํานักตรวจสอบภายใน อาจขาด
ทักษะบางอย3างท่ีจําเปLน รวมท้ังขาดผู)เช่ียวชาญเฉพาะด)านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด)วย เช3น ด)าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารเงิน เปLนต)น ประโยชน/    อีกประการหน่ึงคือการม่ันใจในความเปLนอิสระ
จากการบริหารของผู)ที่ปฏิบัติหน)าท่ีตรวจสอบภายใน 
๘. คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ กับองค/กร
ช้ันนําอ่ืน โดยจัดให)มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมีความเปLนอิสระ   จาก
ภายนอกองค/กร (External Quality Review) ซึ่งจะช3วยปรับปรุงประสิทธิผลของสํานักตรวจสอบภายใน โดยการ
กําหนดแนวทางท่ีจําเปLนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตให)เปLนไปตามแนวทางและวัตถุประสงค/ท่ี
กําหนดไว) 
๙. สอบทานทักษะ ประสบการณ/ และความรู)ความสามารถของผู)ท่ีดํารงตําแหน3งหัวหน)าหน3วยตรวจสอบ
ภายใน 
๑๐. ส3งเสริมความสัมพันธ/ระหว3างผู)ตรวจสอบภายใน ผู)สอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน และ
ผู)สอบบัญชีอ่ืน รวมถึงเจ)าหน)าท่ีของหน3วยงานกํากับดูแลท่ีมีหน)าท่ีสอบทานบริษัทฯ 
 
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
๑. ทําความเข)าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ท่ีผู)บริหารจัดให)มีขึ้น 
๒. ทําความเข)าใจในบทบาทหน)าท่ีของบุคคลต3างๆ ในบริษัทฯ ท่ีรับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง   

ซึ่งครอบคลุมการบ3งช้ีเหตุการณ/ ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง 
๓. ทําความเข)าใจในการกําหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได) (Risk Appetite) ของบริษัทฯ 
๔. ทําความเข)าใจความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
๕. ทําความเข)าใจแผนการปฏิบัติการของผู)บริหารในการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
๖. ดําเนินการเพ่ือให)ม่ันใจว3าแผนปฏิบัติการของผู)บริหารในการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญได)นําไปปฏิบัติอย3าง

จริงจัง และม่ันใจได)ว3าหากมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม3 ผู)บริหารสามารถบ3งช้ีเหตุการณ/หรือความเสี่ยง          
ได)ทันเวลา รวมท้ังให)ข)อเสนอแนะต3อผู)บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๗. ดําเนินการเพ่ือให)ม่ันใจว3าคณะกรรมการตรวจสอบได)รับข)อมูลท่ีเพียงพอในการกํากับดูแลให)กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๑ / ๑๖ 

 

๘. ประเมินว3าผู)บริหารระดับสูงได)กําหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสื่อสารเก่ียวกับความสําคัญของการควบคุมภายในให)กับบุคลากรทุกคนในองค/กรรับทราบ
และถือปฏิบัติอย3างจริงจัง 

๙. หารือกับผู)สอบบัญชี (สตง.) และผู)ตรวจสอบภายในเก่ียวกับขอบเขตการปฏิบัติงานในการสอบทานระบบ      
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ท้ังส3วนท่ีเปLนการดําเนินงานโดยท่ัวไปและส3วนท่ีเก่ียวข)องกับ
ระบบคอมพิวเตอร/ ระบบความปลอดภัยของข)อมูลและระบบคอมพิวเตอร/ แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ท้ังน้ี 
เพ่ือให)เกิดความม่ันใจว3าระบบการควบคุมภายในจะช3วยปjองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ได)
และมีการปรับเปลี่ยนให) เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล)อมในการดําเนินงานของบริษัทฯ            
อยู3ตลอดเวลา 

๑๐. ติดตามการปรับปรุงแก)ไขของฝQายบริหารตามข)อเสนอแนะของผู)ตรวจสอบภายในและผู)สอบบัญชีเก่ียวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
รายงานทางการเงิน 
๑. ท่ัวไป 

๑.๑ ทบทวนประเด็นเก่ียวกับการบัญชีและการรายงานท่ีมีสาระสําคัญรวมท้ังประกาศขององค/กรวิชาชีพและ
หน3วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข)อง และสอบทานผลกระทบท่ีมีต3อรายงานทางการเงิน 

๑.๒ สอบถามฝQายบริหาร ผู)สอบบัญชีและผู)ตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ ผลกระทบและ
แผนในการลดความเสี่ยง 

๑.๓ ทบทวนประเด็นทางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบอย3างมีสาระสําคัญ ต3อรายงานทางการเงิน 
๒. รายงานทางการเงินประจําปI 

๒.๑ ทบทวนรายงานทางการเงินประจําปI และพิจารณาความครบถ)วนและสอดคล)องกันกับข)อมูล           
ท่ีกรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช)ในรายงานทางการเงิน 

๒.๒ ให)ความสนใจในรายการท่ีมีความซับซ)อนและหรือรายการผิดปกติ เช3น รายการท่ีเก่ียวข)องกัน ความขัดแย)ง
ทางผลประโยชน/ การปรับโครงสร)างหน้ี และการเปUดเผยเก่ียวกับตราสารอนุพันธ/ต3าง  ๆ

๒.๓ ให)ความสนใจในประเด็นท่ีต)องใช)วิจารณญาณตัดสิน เช3น การประเมินราคาสินทรัพย/และหน้ีสิน     
การประกันผลิตภัณฑ/ หรือภาระผูกพันเก่ียวกับสิ่งแวดล)อมการต้ังสํารองทางกฎหมาย หรือข)อผูกมัด
หรือภาระผูกพันอ่ืน 

๒.๔ ประชุมร3วมกับผู)บริหารและผู)สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ 
๒.๕ ทบทวนประเด็นต3างๆ ในรายงานประจําปIก3อนนําเสนอต3อสาธารณชน เพ่ือให)ม่ันใจว3าข)อมูลสามารถ

เข)าใจได)ง3ายและสอดคล)องกับข)อมูลท่ีกรรมการตรวจสอบได)รับเก่ียวกับบริษัทฯ และการดําเนินงาน 
๓. การเปUดเผยข)อมูลเบ้ืองต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาล 

๓.๑ การช้ีแจงว3าผู)บริหารได)จัดทําและสรุปข)อมูลเบ้ืองต)นและข)อมูลทางการเงินขอบเขตการมีส3วนร3วม     
ของสํานักตรวจสอบภายในและขอบเขตของผู)สอบบัญชีในการสอบทานข)อมูลดังกล3าว 

๓.๒ ประเมินความสมเหตุสมผลในการเปUดเผยข)อมูลเบ้ืองต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาล การอธิบาย
ของฝQายบริหารและผู)ตรวจสอบว3า 
(๑) ผลทางการเงินระหว3างกาลมีความแตกต3างจากงบประมาณหรือประมาณการมากน)อยเพียงใด 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๒ / ๑๖ 

 

(๒) การเปลี่ยนแปลงในอัตราส3วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ/ในรายงานทางการเงินระหว3างกาล
น้ัน สอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือแนวทางด)านการเงินของบริษัทฯ หรือไม3 

(๓) มีการใช)หลักการบัญชีที่ยอมรับท่ัวไปอย3างสมํ่าเสมอหรือไม3 
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให)มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด)านการบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน

หรือไม3 
(๕) มีรายการหรือเหตุการณ/ที่มีสาระสําคัญ หรือผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม3 
(๖) การควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ ยังดําเนินไปอย3างมีประสิทธิผลหรือไม3 
(๗) ข)อมูลเบ้ืองต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาลได)มีการเปUดเผยอย3างเพียงพอและเหมาะสม

หรือไม3 
 
การสอบบัญชี 
๑. ประชุมเปLนการเฉพาะกับผู)สอบบัญชีเพ่ือหารือในประเด็นต3างๆ  ท่ีควรหารือกันโดยไม3มีฝQายบริหารในท่ีประชุม 
๒. ดําเนินการเพ่ือให)มั่นใจว3าข)อตรวจพบและข)อเสนอแนะได)มีการหารือทันเวลา 
 

 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
๑. สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการตรวจสอบ      

ของฝQายบริหาร การติดตามผลเก่ียวกับการกระทําทุจริต หรือความผิดปกติในระบบบัญชี 
๒. รวบรวมข)อมูลจากฝQายบริหารและฝQายกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต3างๆ ให)เปLน

ปSจจุบัน 
๓. พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข)องในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
๔. สอบทานข)อตรวจพบของหน3วยงานกํากับดูแล 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๓ / ๑๖ 

 

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู�บริหารและพนักงาน 
๑. ม่ันใจได)ว3าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู)บริหารและพนักงานได)จัดทําเปLนลายลักษณ/ อักษร         

และผู)บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
๒. ประเมินว3าฝQายบริหารได)จัดให)มีสภาพแวดล)อม การปฏิบัติเปLนแบบอย3างและสื่อสารให)เห็นความสําคัญ    

ของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
๓. ทบทวนกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
๔. รวบรวมข)อมูลจากฝQายบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให)เปLนปSจจุบัน 
 
ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
๑. หารือกับฝQายบริหารเก่ียวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
๒. ทําหน)าท่ีในการกํากับดูแลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ร)องขอ 
๓. จัดให)มีการตรวจสอบเปLนกรณีพิเศษตามความจําเปLน   
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ ความสัมพันธ,กับผู�เก่ียวข�อง 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๔ / ๑๖ 

 

ความสัมพันธ,กับผู�สอบบัญชี และผู�ตรวจสอบภายใน 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเก่ียวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู)สอบบัญชี 

รวมท้ังหารือเก่ียวกับผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของผู)สอบบัญชี 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ3านสํานักตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ควรจัดให)มีช3องทางการติดต3อและ

รายงานได)อย3างมีประสิทธิผลระหว3างคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบต)องเชิญผู)สอบบัญชี เข)าร3วมในการประชุมเปLนการเฉพาะอย3างน)อยปIละ ๑ คร้ัง 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบควรเข)าร3วมประชุมกับผู)ตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือในประเด็นท่ีเก่ียวข)องกับ
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 

๔. พิจารณาค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
ความสัมพันธ,กับผู�บริหาร 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบต)องมีการหารือกับฝQายบริหารเพ่ือช3วยให)คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข)าใจ
เก่ียวกับการดําเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ และควรจัดให)มีการประชุมอย3างเปLน
ทางการอย3างน)อยปIละ ๑ คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู)บริหารระดับสูงเข)าร3วมประชุมในประเด็นต3างๆ 
ท่ีเก่ียวข)องในวาระการประชุมน้ันๆ  นอกจากน้ัน กรรมการตรวจสอบควรพบปะหารือกับผู)บริหารบางท3านเปLน
ประจํา         เช3น ผู)อํานวยการใหญ3 หน3วยงานด)านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer; CFO) 
หน3วยงานด)านกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน เปLนต)น 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีส3วนร3วมในการประเมินคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของผู)บริหารในตําแหน3ง
ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอย3างย่ิงหัวหน)าหน3วยงานด)านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งควรมีส3วน
ร3วมในการประเมินต้ังแต3การรับสมัคร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาค3าตอบแทน (P1-7 ข)อ 4 
ย3อหน)าท่ี 2) รวมถึงข)อมูลท่ีได)รับจากหน3วยตรวจสอบภายในและผู)สอบบัญชีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน3วยงาน
การบัญชีการเงิน ท้ังน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบต)องให)ความเห็นเก่ียวกับความครบถ)วน ถูกต)อง และ
เช่ือถือได)ของรายงานทางการเงิน ดังน้ัน ตําแหน3งผู)บริหารในหน3วยงานด)านการบัญชีและการเงินจึงมีความสําคัญ
ย่ิงต3อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 



 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัทบทวน 
๒๕๖๒ การรายงาน 

 

 

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๕ / ๑๖ 

 

๑. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน)าท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ อย3างน)อย
ไตรมาสละ ๑ คร้ัง ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นสุดในแต3ละไตรมาส ยกเว)นรายงานผลการดําเนินงาน       
ในไตรมาสท่ี  ๔ ให) จัดทําเปLนรายงานผลการดําเนินงานประจําปI  พร)อมท้ังส3งรายงานดังกล3าวให)        
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปIบัญชีการเงินของบริษัทฯ          
โดยรายงานผลการดําเนินงานข)างต)น อย3างน)อยต)องระบุถึงความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและการเปUดเผยข)อมูล
ในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคําสั่งท่ีเก่ียวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายงานต3อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 
๒.๑ รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบุความเห็นในประเด็นต3างๆ ท่ีได)มีการหารือ    

ในการประชุม โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังถัดไป 
๒.๒ รายงานเก่ียวกับกิจกรรมตามปกติท่ีคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการระหว3างงวดเพ่ือช3วยให)บริษัทฯ 

รับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย3างน)อยไตรมาสละ ๑ คร้ัง             
ซึ่งครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
(๑) สรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
(๒) ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและการเปUดเผยข)อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอ       

ของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(๓) สรุปประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเห็นควรนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ 
๒.๓ รายงานเก่ียวกับประเด็นท่ีต)องการให)คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอย3างเร3งด3วน รายงานน้ี     

ควรจัดทําทันทีท่ีเกิดเหตุการณ/ข้ึน พร)อมท้ังรายงานให)กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังทันที  
ตัวอย3างรายงานประเด็นสําคัญ ท่ีมีผลกระทบต3อรายงานทางการเงินหรือการดําเนินงาน และต)องการ
ให)คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอย3างเร3งด3วนได)แก3 
(๑) รายงานความขัดแย)งทางผลประโยชน/ 
(๒) ข)อสงสัยหรือสันนิษฐานว3าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร3องท่ีเปLน

สาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(๓) ข)อสงสัยว3ามีการฝQาฝwนกฎระเบียบ ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศและคําสั่ง  

ท่ีเก่ียวข)อง 
(๔) รายงานสรุปประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเห็นควรนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ เช3น เม่ือพบหรือ          

มีข)อสงสัยว3ามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจก3อให)เกิดความเสียหายต3อผลการดําเนินงาน       
ของบริษัทฯ อย3างร)ายแรง เปLนต)น 

๒.๔ รายงานท่ีจําเปLนต)องเสนอต3อกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ประกอบด)วยรายงาน         
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปI ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ        
ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต3อไปน้ี 
(๑) ข)อมูลเก่ียวกับองค/ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน)าท่ี

ตามท่ีได)รับมอบหมายและข)อมูลอ่ืนตามความจําเปLนและเหมาะสม 
(๒) ความเห็นโดยรวมเก่ียวกับประสิทธิภาพของการรายงานและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 




