ฉบับทบทวนป ๒๕๖๒

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท วิทยุการบินแห"งประเทศไทย จํากัด

สารบัญ
หนา
•
•
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•
•
•
•

ประวัติการทบทวน
บทนํา
วัตถุประสงค
องคประกอบและคุณสมบัติ
วาระการดํารงตําแหน"ง
การประชุม
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
องคประกอบและคุณสมบัติ
การรายงาน

๑
๒
๓
๔
๖
๗
๘
๑๔
๑๕

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทบทวน
วันใชบังคับ
๒๓ ก.ย. ๕๓
๘ ส.ค. ๕๔
๒๕ ก.ย. ๕๕
๒๙ มี.ค. ๕๖
๒๙ ก.ย. ๕๗
๒๓ พ.ย. ๕๘

๒๘ พ.ย. ๕๙
๒๐ ต.ค. ๖๐
๒๖ ก.ย. ๖๑

โดย
เรื่องที่แกไข / เพิ่มเติม
คณะกรรมการ หน)าที่ความรับผิดชอบ องค/ประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทฯ
การดํ า รงตํ า แหน3 ง การประชุ ม การรายงาน
ความสัมพันธ/กับผู)เกี่ยวข)อง การรักษาคุณภาพ
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ ปรั บปรุ งให) สอดคล) องกั บคู3 มื อการปฏิ บั ติ งานของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง
๒๕๕๕
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ
ลักษณะต)องห)ามของประธานกรรมการ
บริษัทฯ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด)านการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ
องค/ประกอบและคุณสมบัติ
บริษัทฯ
วาระการดํารงตําแหน3ง
บทบาท หน)าที่และความรับผิดชอบ
ความสัมพันธ/กับผู)เกี่ยวข)อง

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒
ผูบันทึก
นายนฤปกรณ/
อุทัยพัฒนาชีพ
นางทวินันท/
จินะสะทุ3ง
นายพรพิพัฒน/
ชวลิตชีวิน
นายพรพิพัฒน/
ชวลิตชีวิน
นางทวินันท/
จินะสะทุ3ง
นางทวินันท/
จินะสะทุ3ง
นางทวินันท/
จินะสะทุ3ง
นางทวินันท/
จินะสะทุ3ง
นายนฤปกรณ/
อุทัยพัฒยนาชีพ

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๑ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บทนํา

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

กฎบัตรฉบับนี้จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว3าด)วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน3วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐ วิส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดที่ ๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ข) อ ๑๐ (๑) กํ าหนดว3 า “คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจหน)าที่จัดทํากฎบัตรว3าด)วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให)สอดคล)องกับ
ขอบเขตความรับ ผิ ดชอบในการดํ าเนิ น งานของรัฐวิส าหกิ จ โดยต) องได) รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล3าวอย3างน)อยปIละหนึ่งครั้ง”
การจัดทํากฎบัตรได)พิจารณากําหนดหมวดหมู3และสาระสําคัญ ให)สอดคล)องเปLนไปตามข)อกําหนดของระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว3าด) วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน3 วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ คู3มื อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปI ๒๕๕๕ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัท วิทยุการบินแห3งประเทศไทย จํากัด (บริษัทฯ)

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๒ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค,

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

กฎบั ต รนี้ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อ ใช) เปL น กรอบกํ าหนดอํ านาจหน) าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะเปLนประโยชน/ต3อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และช3วยสร)างความเข)าใจให)กับผู)ที่เกี่ยวข)อง
อันจะเปLนการส3งเสริมให)เกิดกระบวนการการกํากับดูแลที่ดีในองค/กร
วัตถุประสงค,ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
๑. เพื่อเปLนกลไกสําคัญในการสนับสนุนให)องค/กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒. เพื่อเสริมสร)างให)บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่ดี
เพื่อให)การปฏิบัติงานเปLนไปอย3างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๓. เพื่อเสริมสร)างความน3าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
๔. ติดตามดูแลให)มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และนโยบายต3างๆ ที่เกี่ยวข)อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน)าที่ช3วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน)าที่กํากับดูแลโดยสอบทาน
กระบวนการจั ด ทํ ารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุ ม ภายใน กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการ
ในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน)าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต) องประสานงานกั บ คณะกรรมการบริษั ท ฯ ฝQ ายบริห าร ผู) ต รวจสอบภายในและ ผู) ส อบบั ญ ชี และเพื่ อ ให)
การปฏิบัติงานเปLนไปอย3างมีประสิทธิผล กรรมการตรวจสอบแต3ละคนควรมีความเข)าใจในบทบาทของการเปLน
กรรมการตรวจสอบ ธุรกิจ การดําเนินงาน การควบคุมภายในและความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว3าเปLนไปตามที่กําหนดไว)
ในกฎบัตรนี้หรือไม3 โดยรายงานนี้จะนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง
เปLนประจําทุกปI

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๓ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค,ประกอบและคุณสมบัติ

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เปL น ผู) แ ต3 งตั้ งประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ ให) ผู) ที่ ได) รับ การแต3 งตั้ งเปL น กรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมดทําการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเปLนประธานกรรมการตรวจสอบและให)หัวหน)าหน3วยตรวจสอบ
ภายในเปLนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน3ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต3 ง ตั้ ง กรรมการในคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อย3 า งน) อ ย ๓ คน แต3 ไม3 เกิ น ๕ คน
เปLนคณะกรรมการตรวจสอบ และอย3างน)อย ๑ คนต)องมีความรู)ความเข)าใจและมีประสบการณ/ ด)านการบัญ ชี
หรือ การเงิน ซึ่ งสามารถสอบทานความน3 าเชื่ อถื อ ของงบการเงิน ได) โดยกรรมการตรวจสอบต) อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต3อไปนี้
๑. มีความเปLนอิสระ สามารถใช)ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน)าที่ตามที่ได)รับมอบหมายด)วยความเปLนอิสระและ
เที่ยงธรรม
๒. มีความซื่อสัตย/สุจริต
๓. มีมนุษย/สัมพันธ/ดี เปLนผู)ที่ได)รับความเชื่อถือ ไว)วางใจและเปLนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๔. มีความรู)เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ/และบริการของบริษัทฯ เปLนอย3างดี
๕. มีความเข)าใจในหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห/ปSญหา ตั้งคําถาม
ตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคําตอบที่ได)รับอย3างเหมาะสม
๖. มีความคิดสร)างสรรค/ แสดงความคิดเห็นอย3างเต็มที่ในการหารือ และรับฟSงความคิดเห็นของผู)อื่น
๗. มีการพัฒนาและอบรมความรู)ต3างๆ อย3างต3อเนื่อง เพื่อให)การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปLนไปอย3าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน/สูงสุดของผู)ที่เกี่ยวข)องทุกฝQาย

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๔ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค,ประกอบและคุณสมบัติ

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต)องมีคุณสมบัติและไม3มีลักษณะต)องห)าม ดังต3อไปนี้
๑. ไม3เปLนข)าราชการประจําที่ดํารงตําแหน3งในกระทรวงคมนาคม
๒. ไม3เปLนกรรมการที่ได)รับมอบหมายให)เปLนผู)กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอํานาจตัดสินใจด)าน
การบริหาร รวมทั้ง ไม3 เปL นพนักงาน ลูกจ)าง หรือที่ ปรึกษาที่ได)รับเงินเดือน หรือค3าตอบแทนประจําจาก
บริษั ท ฯ ผู)ที่ เกี่ยวข)องหรือบริษั ท ที่เกี่ยวข)องกับบริษั ทฯ ทั้ งนี้ ไม3ว3าขณะดํารงตําแหน3 งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา ๒ ปIก3อนได)รับการแต3งตั้งเปLนประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
๓. ไม3 เปL นผู) มี ค วามขั ดแย) งทางผลประโยชน/ กับบริษั ท ฯ ทั้ งนี้ ไม3 ว3าในขณะดํ ารงตํ าแหน3 งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา ๑ ปIก3อนวันที่ได)รับแต3งตั้งเปLนประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
๔. ไม3 เปL นบุ พ การี ผู)สื บ สั น ดาน หรือคู3 ส มรส ของกรรมการบริษั ท ฯ ผู) บ ริห ารสู งสุ ด ผู) บ ริห าร หั วหน) าหน3 วย
ตรวจสอบภายใน หรื อ ผู) ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู) ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ฯ
มีส3วนร3วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทฯ

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๕ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน2ง

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน3งตามวาระของการเปLนกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบจะพ) น จากตํ าแหน3 งเมื่ อพ) นจากตํ าแหน3 งกรรมการบริษั ท ฯ หรือเมื่ อขาดคุ ณ สมบั ติในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๖ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบต)องมีการประชุมกันอย3างน)อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม
ได)ตามความจําเปLน และองค/ประชุมประกอบด)วยกรรมการตรวจสอบไม3น)อยกว3า ๒ ใน ๓ กรรมการตรวจสอบ
ทุ กคนต) องเข) าร3วมประชุ ม ทุ ก ครั้ ง หากไม3 ส ามารถเข) าร3วมประชุ ม ด) วยตนเองได) อ าจใช) วิธีก ารประชุ ม ทางไกล
ผ3านโทรศัพท/หรือดาวเทียมก็ได)
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝQายบริหาร ผู)ตรวจสอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข)องในวาระการประชุม
นั้นๆ เข)าร3วมประชุมและขอข)อมูลตามความจําเปLนและเหมาะสม การประชุมเปLนการเฉพาะกับ ฝQายบริหาร
ผู)ตรวจสอบภายใน หรือผู)สอบบัญชีต)องจัดขึ้นอย3างสม่ําเสมอ อย3างน)อยปIละ ๑ ครั้ง
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต)องจัดทําขึ้นและนําเสนอก3อนการประชุมอย3างน)อย ๓ วัน
และให)เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปLนผู)บันทึกรายงานการประชุม

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๗ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน)าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต3าง ๆ
ที่อยู3ภายใต)ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอํานาจในการดําเนินการ ดังต3อไปนี้
๑. จัดทํากฎบัตรให)สอดคล)องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยต)องได)รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย3างน)อยปIละ ๑ ครั้ง
๒. ช3วยคณะกรรมการบริษัท ฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ การบริห ารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายต3างๆ ที่เกี่ยวข)องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
๓. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๔. สอบทานให)บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย3างถูกต)องและน3าเชื่อถือ
๕. สอบทานการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให) ถู ก ต) อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข) อ บั งคั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ งาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
๖. สอบทานให)บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปLนอิสระของสํานักตรวจสอบ
ภายใน
๗. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย)งทางผลประโยชน/ หรือมีโอกาสการทุจริตที่
อาจมีผลกระทบต3อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
๘. เสนอข)อแนะนําต3อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต3งตั้ง โยกย)ายเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน3ง และ
ประเมินผลงานของหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน
๙. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู)สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให)สอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว3าจําเปLน รวมถึงเสนอค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีต3อคณะกรรมการบริษัทฯ
๑๐. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต3อคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย3างน)อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแต3วันสิ้นสุดในแต3ละไตรมาส ยกเว)นรายงานผล
การดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให)จัดทําเปLนรายงานผลการดําเนินงานประจําปI พร)อมส3งรายงานดังกล3าวให)
กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก)าสิบวันนับแต3วันสิ้นปIบัญชีการเงินของบริษัทฯ
๑๑. ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย3างน)อยปIละ ๑ ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปSญหาและอุปสรรค ตลอดจน แผนปรับปรุงการดําเนินงานให)คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ
๑๒. เปUดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปIของคณะกรรมการตรวจสอบ และค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีใน
รายงานประจําปIของบริษัทฯ
๑๓. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝQายบริหารและผู)สอบบัญชีมีความเห็นไม3ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
๑๔. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม3ใช3งานสอบบัญชีของผู)สอบบัญชีที่ดําเนินการให)กับบริษัทฯ
๑๕. ให)ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิ จารณาแต3งตั้ง โยกย)าย ถอดถอน เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน3ง และประเมินผลงาน
ของผู)ตรวจสอบภายในตามที่หัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายในนําเสนอ ก3อนนําเสนอผู)บริหารสูงสุด เพื่อดําเนินการ
๑๖. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู)เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให)คําแนะนําหรือช3วยในการปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยใช)ค3าใช)จ3ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การดําเนินการว3าจ)างให)เปLนไปตามระเบียบข)อบังคับของบริษัทฯ
ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๘ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

ขอข)อมูลและความร3วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข)อง รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข)อง
ประชุมร3วมกับผู)บริหาร ผู)สอบบัญชี ผู)ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจําเปLนและเหมาะสม
มอบหมายอํานาจให)กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ)ามี) ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

หนาที่และความรับผิดชอบ
การตรวจสอบภายใน
๑. ทบทวนกิจกรรม โครงสร)างองค/กร กฎบัตร คู3มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบ
ของสํานักตรวจสอบภายใน และอนุมัติ ประเด็นที่ควรพิจารณาได)แก3
๑.๑ ความเปLนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน
๑.๒ แผนการตรวจสอบควรสอดคล)องกับผลการประเมินความเสี่ยงและครอบคลุมการดําเนินงานที่สําคัญ
ของบริษัทฯ
๒. พิจารณา และให)ความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน
การแต3งตั้ง โยกย)าย ถอดถอน กําหนดค3าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจําปIของหัวหน)า
หน3วยตรวจสอบภายใน โดยอาจเปLนการพิจารณาร3วมกับผู)บริหารสูงสุด
๓. ทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในประเด็นที่ควรพิจารณา
ได)แก3 ขอบเขตงานของสํานักตรวจสอบภายในความคืบหน)าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผล
การตรวจสอบประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู)บริหารในการแก)ไขประเด็นที่รายงาน
และการประสานงานกับผู)สอบบัญชี
๔. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อให)
ผู) บ ริ ห ารสู งสุ ด ดํ าเนิ น การ เช3 น งบประมาณ การแต3 งตั้ ง โยกย) าย และพิ จ ารณาความดี ค วามชอบของ
ผู)ตรวจสอบภายใน เปLนต)น( คําถามที่ช3วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรของ
สํานักตรวจสอบภายใน ได)แก3
๔.๑ สํานักตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอในการนําแผนการตรวจสอบไปปฏิบัติหรือไม3 ยังมี
ตําแหน3งงานว3างภายในสํานักตรวจสอบภายในหรือไม3
๔.๒ สัดส3วนระหว3างบุคลากรที่ สังกัดสํานักตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ กับบุคคลภายนอกที่จ)างมา
ปฏิบัติหน)าที่ตรวจสอบภายในให)แก3บริษัทฯ เปLนเท3าใด สัดส3วนดังกล3าวช3วยให)บริษัทฯ สามารถ
ประหยัดค3าใช)จ3ายได)หรือไม3
๔.๓ ผู)ตรวจสอบภายในได)รับการอบรมในเรื่องใดบ)าง)
๕. ให)คําปรึกษาและแนะนําในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖. คณะกรรมการตรวจสอบต)องให)ความสนใจเกี่ยวกับความเพียงพอ คุณสมบัติและความสามารถของผู)ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถช3วยยกระดับคุณภาพของสํานักตรวจสอบภายในได) โดยการพิจารณาว3า
ผู)ตรวจสอบภายใน
๖.๑ ดํารงความเปLนกลางและความเที่ยงธรรม
๖.๒ ได)รับการฝVกอบรมอย3างเพียงพอ และได)รับการสนับสนุนให)ได)รับการอบรมทางวิชาชีพอย3างต3อเนื่อง

ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน)า ๙ / ๑๖

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

๖.๓ มี ทั ก ษะเพี ย งพอในการทํ า ความเข) า ใจประเด็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในและความเสี่ ย ง
ในการปฏิ บั ติ งานด) านคอมพิ วเตอร/ หรือ การดํ าเนิ น งานที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ห รือ ความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด)าน เช3น พาณิชย/อิเล็กทรอนิกส/ วิศวกร เปLนต)น
๖.๔ มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข)อง โดยให)การสนับสนุนผู)ตรวจสอบภายในเข)าเปLนสมาชิกในสมาคม
ด)านวิชาชีพ และได)รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบต)องพิจารณาความเพียงพอของจํานวนและทักษะของเจ)าหน)าที่ในสํานักตรวจสอบ
ภายในตามสภาพแวดล)อมที่บริษัทฯ ดําเนินอยู3 คุณ สมบัติที่สําคัญ รวมถึงวุฒิ การศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ
คอมพิวเตอร/ธุรกิจ และทักษะทางด)านภาษาตามความเหมาะสม และนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทฯ
๗. การจ)างผู)เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน)าที่ตรวจสอบภายในเปLนทางเลือกหนึ่งที่บริษัทฯ อาจนํามาพิจารณา
ซึ่งช3วยให)มั่นใจได)ว3าผู)ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งในสํานักตรวจสอบภายใน อาจขาด
ทักษะบางอย3างที่ จําเปL น รวมทั้ งขาดผู)เชี่ยวชาญเฉพาะด)านในการปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในด) วย เช3น ด)าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารเงิน เปLนต)น ประโยชน/ อีกประการหนึ่งคือการมั่นใจในความเปLนอิสระ
จากการบริหารของผู)ที่ปฏิบัติหน)าที่ตรวจสอบภายใน
๘.
คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ กับองค/กร
ชั้นนําอื่น โดยจัดให)มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเปLนอิสระ จาก
ภายนอกองค/กร (External Quality Review) ซึ่งจะช3วยปรับปรุงประสิทธิผลของสํานักตรวจสอบภายใน โดยการ
กําหนดแนวทางที่ จําเปL นเพื่ อการปรับปรุงการปฏิ บัติงานในอนาคตให) เปL นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค/ ที่
กําหนดไว)
๙.
สอบทานทักษะ ประสบการณ/ และความรู)ความสามารถของผู)ที่ดํารงตําแหน3งหัวหน)าหน3วยตรวจสอบ
ภายใน
๑๐. ส3งเสริมความสัมพันธ/ระหว3างผู)ตรวจสอบภายใน ผู)สอบบัญ ชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดิน และ
ผู)สอบบัญชีอื่น รวมถึงเจ)าหน)าที่ของหน3วยงานกํากับดูแลที่มีหน)าที่สอบทานบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
๑. ทําความเข)าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ผู)บริหารจัดให)มีขึ้น
๒. ทําความเข)าใจในบทบาทหน)าที่ของบุคคลต3างๆ ในบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งครอบคลุมการบ3งชี้เหตุการณ/ ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง
๓. ทําความเข)าใจในการกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได) (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
๔. ทําความเข)าใจความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ
๕. ทําความเข)าใจแผนการปฏิบัติการของผู)บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
๖. ดําเนินการเพื่อให)มั่นใจว3าแผนปฏิบัติการของผู)บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญได)นําไปปฏิบัติอย3าง
จริ งจั ง และมั่ น ใจได) ว3 าหากมี ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม3 ผู) บ ริ ห ารสามารถบ3 งชี้ เหตุ ก ารณ/ ห รื อ ความเสี่ ย ง
ได)ทันเวลา รวมทั้งให)ข)อเสนอแนะต3อผู)บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๗. ดําเนินการเพื่อให)มั่นใจว3าคณะกรรมการตรวจสอบได)รับข)อมูลที่เพียงพอในการกํากับดูแลให)กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
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๘. ประเมิ น ว3 า ผู) บ ริ ห ารระดั บ สู งได) กํ า หนดกรอบและแนวทางในการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และสื่อสารเกี่ยวกับความสําคัญของการควบคุมภายในให)กับบุคลากรทุกคนในองค/กรรับทราบ
และถือปฏิบัติอย3างจริงจัง
๙. หารือกั บ ผู) ส อบบั ญ ชี (สตง.) และผู) ตรวจสอบภายในเกี่ ยวกั บขอบเขตการปฏิ บั ติงานในการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งส3วนที่เปLนการดําเนินงานโดยทั่วไปและส3วนที่เกี่ยวข)องกับ
ระบบคอมพิวเตอร/ ระบบความปลอดภัยของข)อมูลและระบบคอมพิวเตอร/ แผนรองรับกรณี ฉุกเฉิน ทั้งนี้
เพื่อให)เกิดความมั่นใจว3าระบบการควบคุมภายในจะช3วยปjองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได)
และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให) เหมาะสมกั บ ความเสี่ ย งและสภาพแวดล) อ มในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
อยู3ตลอดเวลา
๑๐. ติดตามการปรับปรุงแก)ไขของฝQายบริหารตามข)อเสนอแนะของผู)ตรวจสอบภายในและผู)สอบบัญชีเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รายงานทางการเงิน
๑. ทั่วไป
๑.๑ ทบทวนประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระสําคัญรวมทั้งประกาศขององค/กรวิชาชีพและ
หน3วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข)อง และสอบทานผลกระทบที่มีต3อรายงานทางการเงิน
๑.๒ สอบถามฝQายบริหาร ผู)สอบบัญชีและผู)ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ ผลกระทบและ
แผนในการลดความเสี่ยง
๑.๓ ทบทวนประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย3างมีสาระสําคัญ ต3อรายงานทางการเงิน
๒. รายงานทางการเงินประจําปI
๒.๑ ทบทวนรายงานทางการเงิ น ประจํ า ปI และพิ จ ารณาความครบถ) ว นและสอดคล) อ งกั น กั บ ข) อ มู ล
ที่กรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช)ในรายงานทางการเงิน
๒.๒ ให)ความสนใจในรายการที่มีความซับซ)อนและหรือรายการผิดปกติ เช3น รายการที่เกี่ยวข)องกัน ความขัดแย)ง
ทางผลประโยชน/ การปรับโครงสร)างหนี้ และการเปUดเผยเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ/ต3างๆ
๒.๓ ให) ค วามสนใจในประเด็น ที่ ต)องใช)วิจารณญาณตัดสิ น เช3น การประเมิ นราคาสิ นทรัพ ย/ และหนี้ สิ น
การประกันผลิตภัณฑ/ หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งแวดล)อมการตั้งสํารองทางกฎหมาย หรือข)อผูกมัด
หรือภาระผูกพันอื่น
๒.๔ ประชุมร3วมกับผู)บริหารและผู)สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ
๒.๕ ทบทวนประเด็นต3างๆ ในรายงานประจําปIก3อนนําเสนอต3อสาธารณชน เพื่อให)มั่นใจว3าข)อมูลสามารถ
เข)าใจได)ง3ายและสอดคล)องกับข)อมูลที่กรรมการตรวจสอบได)รับเกี่ยวกับบริษัทฯ และการดําเนินงาน
๓. การเปUดเผยข)อมูลเบื้องต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาล
๓.๑ การชี้แจงว3าผู)บริหารได)จัดทําและสรุปข)อมูลเบื้องต)นและข)อมูลทางการเงินขอบเขตการมีส3วนร3วม
ของสํานักตรวจสอบภายในและขอบเขตของผู)สอบบัญชีในการสอบทานข)อมูลดังกล3าว
๓.๒ ประเมินความสมเหตุสมผลในการเปUดเผยข)อมูลเบื้องต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาล การอธิบาย
ของฝQายบริหารและผู)ตรวจสอบว3า
(๑) ผลทางการเงินระหว3างกาลมีความแตกต3างจากงบประมาณหรือประมาณการมากน)อยเพียงใด
ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๑ / ๑๖
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(๒) การเปลี่ยนแปลงในอัตราส3วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ/ในรายงานทางการเงินระหว3างกาล
นั้น สอดคล)องกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือแนวทางด)านการเงินของบริษัทฯ หรือไม3
(๓) มีการใช)หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย3างสม่ําเสมอหรือไม3
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให)มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด)านการบัญชีหรือการรายงานทางการเงิน
หรือไม3
(๕) มีรายการหรือเหตุการณ/ที่มีสาระสําคัญ หรือผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม3
(๖) การควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทฯ ยังดําเนินไปอย3างมีประสิทธิผลหรือไม3
(๗) ข)อมูลเบื้องต)นและรายงานทางการเงินระหว3างกาลได)มีการเปUดเผยอย3างเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม3
การสอบบัญชี
๑. ประชุมเปLนการเฉพาะกับผู)สอบบัญชีเพื่อหารือในประเด็นต3างๆ ที่ควรหารือกันโดยไม3มีฝQายบริหารในที่ประชุม
๒. ดําเนินการเพื่อให)มั่นใจว3าข)อตรวจพบและข)อเสนอแนะได)มีการหารือทันเวลา
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑. สอบทานประสิ ท ธิผ ลของระบบในการติ ดตามการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ และผลการตรวจสอบ
ของฝQายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทําทุจริต หรือความผิดปกติในระบบบัญชี
๒. รวบรวมข)อมูลจากฝQายบริหารและฝQายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต3างๆ ให)เปLน
ปSจจุบัน
๓. พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข)องในการจัดทํารายงานทางการเงิน
๔. สอบทานข)อตรวจพบของหน3วยงานกํากับดูแล
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การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
๑. มั่ น ใจได) ว3 า หลั ก จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณผู) บริ ห ารและพนั กงานได) จั ดทํ าเปL นลายลั กษณ/ อั กษร
และผู)บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
๒. ประเมินว3าฝQายบริหารได)จัดให)มีสภาพแวดล)อม การปฏิบัติเปLนแบบอย3างและสื่อสารให)เห็ นความสําคัญ
ของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ
๓. ทบทวนกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
๔. รวบรวมข)อมูลจากฝQายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให)เปLนปSจจุบัน
ความรับผิดชอบอื่นๆ
๑. หารือกับฝQายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง
๒. ทําหน)าที่ในการกํากับดูแลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ร)องขอ
๓. จัดให)มีการตรวจสอบเปLนกรณีพิเศษตามความจําเปLน
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ความสัมพันธ,กับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน
๑. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู)สอบบัญชี
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของผู)สอบบัญชี
๒. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ3านสํานักตรวจสอบภายใน ดังนั้น ควรจัดให)มีช3องทางการติดต3อและ
รายงานได)อย3างมีประสิทธิผลระหว3างคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน)าหน3วยตรวจสอบภายใน
๓. คณะกรรมการตรวจสอบต)องเชิญผู)สอบบัญชี เข)าร3วมในการประชุมเปLนการเฉพาะอย3างน)อยปIละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรเข)าร3วมประชุมกับผู)ตรวจสอบภายใน เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข)องกับ
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน
๔. พิจารณาค3าตอบแทนของผู)สอบบัญชีและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ความสัมพันธ,กับผูบริหาร
๑. คณะกรรมการตรวจสอบต) องมี การหารือกับฝQายบริห ารเพื่ อช3วยให) ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ความเข)าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท ฯ และควรจัดให)มีการประชุมอย3างเปL น
ทางการอย3างน)อยปIละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู)บริหารระดับสูงเข)าร3วมประชุมในประเด็นต3างๆ
ที่เกี่ยวข)องในวาระการประชุมนั้นๆ นอกจากนั้น กรรมการตรวจสอบควรพบปะหารือกับผู)บริหารบางท3านเปLน
ประจํ า
เช3 น ผู) อํ านวยการใหญ3 หน3 วยงานด) านการบั ญ ชี แ ละการเงิน (Chief Financial Officer; CFO)
หน3วยงานด)านกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน เปLนต)น
๒. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีส3วนร3วมในการประเมินคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของผู)บริหารในตําแหน3ง
ที่สําคัญ โดยเฉพาะอย3างยิ่งหัวหน)าหน3วยงานด)านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งควรมีส3วน
ร3วมในการประเมินตั้งแต3การรับสมัคร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาค3าตอบแทน (P1-7 ข)อ 4
ย3อหน)าที่ 2) รวมถึงข)อมูลที่ได)รับจากหน3วยตรวจสอบภายในและผู)สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน3วยงาน
การบัญ ชีการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบต)องให)ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ)วน ถูกต)อง และ
เชื่อถือได)ของรายงานทางการเงิน ดังนั้น ตําแหน3งผู)บริหารในหน3วยงานด)านการบัญชีและการเงินจึงมีความสําคัญ
ยิ่งต3อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงาน

ฉบับทบทวน
๒๕๖๒

๑. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน)าที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ อย3างน)อย
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วั น นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด ในแต3 ล ะไตรมาส ยกเว)น รายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ในไตรมาสที่ ๔ ให) จั ด ทํ า เปL น รายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปI พร) อ มทั้ ง ส3 ง รายงานดั ง กล3 า วให)
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลั ง ภายใน ๙๐ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ปI บั ญ ชี ก ารเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
โดยรายงานผลการดําเนินงานข)างต)น อย3างน)อยต)องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและการเปUดเผยข)อมูล
ในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคําสั่งที่เกี่ยวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
๒. คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายงานต3อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
๒.๑ รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุความเห็นในประเด็นต3างๆ ที่ได)มีการหารือ
ในการประชุม โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งถัดไป
๒.๒ รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติที่คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการระหว3างงวดเพื่อช3วยให)บริษัทฯ
รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบอย3 า งน) อ ยไตรมาสละ ๑ ครั้ ง
ซึ่งครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) สรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(๒) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า และการเปU ด เผยข) อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น ความเพี ย งพอ
ของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข)องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(๓) สรุปประเด็นอื่นๆ ที่เห็นควรนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทฯ
๒.๓ รายงานเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ต)อ งการให) ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ ดํ าเนิ น การอย3 างเร3งด3 วน รายงานนี้
ควรจัดทําทันทีที่เกิดเหตุการณ/ขึ้น พร)อมทั้งรายงานให)กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังทันที
ตัวอย3างรายงานประเด็นสําคัญ ที่มีผลกระทบต3อรายงานทางการเงินหรือการดําเนินงาน และต)องการ
ให)คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการอย3างเร3งด3วนได)แก3
(๑) รายงานความขัดแย)งทางผลประโยชน/
(๒) ข) อ สงสั ย หรื อ สั น นิ ษ ฐานว3 า อาจมี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ค วามบกพร3 อ งที่ เปL น
สาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(๓) ข)อสงสัยว3ามีการฝQาฝwนกฎระเบียบ ข)อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศและคําสั่ง
ที่เกี่ยวข)อง
(๔) รายงานสรุ ป ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เห็ น ควรนํ า เสนอต3 อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เช3 น เมื่ อ พบหรื อ
มี ข) อ สงสั ย ว3 ามี ร ายการหรื อ การกระทํ า ที่ อ าจก3 อ ให) เกิ ด ความเสี ย หายต3 อ ผลการดํ าเนิ น งาน
ของบริษัทฯ อย3างร)ายแรง เปLนต)น
๒.๔ รายงานที่ จํ า เปL น ต) อ งเสนอต3 อ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลั ง ประกอบด) ว ยรายงาน
การปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ าปI ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต3อไปนี้
(๑) ข)อมูลเกี่ยวกับองค/ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน)าที่
ตามที่ได)รับมอบหมายและข)อมูลอื่นตามความจําเปLนและเหมาะสม
(๒) ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรายงานและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ทบทวนโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หน)า ๑๕ / ๑๖

