
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นควรใหจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดขอบเขตหนา้ที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส  าคญัที่สดุประการหนึ่งของการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียว่าการด าเนินงานของบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนผูบ้รหิารมีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
2. องคป์ระกอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทที่เป็นอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมีทกัษะ
ความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ตอ้งมีความรูค้วาม
เขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นบญัชี/การเงิน และมีความรูต้่อเนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีต่อการเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงิน 
 
3. คุณสมบัติ 
 3.1 มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 3.2 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
 3.3 ไม่ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง กรณีที่เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท  
 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่
มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูม้ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กูย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั 
การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะ



ต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
 3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 
 3.8 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 3.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงานลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยัส าคญักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
 3.10 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 4.1 การแต่งตัง้ 
  4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบ 
  4.1.2 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตทุี่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้
จนครบวาระ และมีผลใหจ้ านวนสมาชิกนอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนใหค้รบถว้น
ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้นเพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง  
  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามที่คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 
 4.3 การพน้จากต าแหน่ง 
  4.3.1 กรรมการตรวจสอบจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

• ครบก าหนดตามวาระ 



• พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

• ลาออก 

• เสียชีวิต 

• คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ใหย้ื่นใบลา

ต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 
  4.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหบ้ริษัทแจง้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี ้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ส านัก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ได ้
 
5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 5.1 สอบทานใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
 5.2 สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 
 5.3 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
 5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 
 5.5 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมตลอดจนรายการไดม้าหรื
อน าจ่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักหรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

5.6 จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทซึ่งรายงานดงักล่าว ตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 



- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter) 

- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

5.7 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
 5.8 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบบริษัทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการ
กระท าที่ตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
  5.8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  5.8.2 การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกตติ หรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
  8.8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินผลการด าเนินงาน และไดม้ีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารแลว้ว่า
ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกถอนต่อ
การด าเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าวต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
 
6. อ านาจด าเนินการ 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจด าเนินการ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจ าเป็น
ค่าใชจ้่ายของบรษิัท ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัท  
 6.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได ้
 
 
 
 



7. การประชุม 
 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยประชุม
รว่มกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบรกิาร และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพื่อสอบ
ทานงบการเงินไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้
ซกัถามได ้
 7.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการตรวจสอบก่อนวันประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได้ 
 7.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง ทัง้นี ้ในกรณี
พิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูป้ระสบการณใ์นการสอบทาน งบการเงิน เขา้
รว่มประชมุ 
 7.4 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภาระกิจสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 7.5 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
 7.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้ๆ 
 7.7 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
 7.8 รายงานการประชุมให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 
  8.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

  - รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี 
  - รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 



  8.1.2 รายงานส่ิงที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดห้าแนวทางแก้ไขไดท้ันเวลาในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้
  - รายงานการทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
  - รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
8.2 การรายงานของบรษิัทจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 8.2.1 การแต่งตัง้คณะกรรมกาตรวจสอบ 

- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มน าส่งแบบแจง้
รายชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

- น าส่งหนงัสือรบัรอง และประวตัิของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ 

 8.2.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
- รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- น าส่งหนงัสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ ส าหรบักรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่
พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
- การเปล่ียนแปลงหนา้ที่และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ที่และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีมติของ
คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหม้ีขึน้ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทัง้จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ามา
ปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสงูสดุ 

 
 
 
 
 

 


