กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสียง
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
!. วัตถุประสงค์ ในการบริ หารความเสียง
1.1 เพื อทําหน้ าทีกํ าหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสียงพร้ อมทังกํ
6 ากับดูแลให้ มี
การดําเนินงานด้ านการบริ หารความเสียงทัวไปทังองค์
6 กร
1.2 เพือให้ ผลการดําเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้
รวมทัง6 เพื อแบ่งเบาภาระหน้ าที ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ ากับดูแลการบริ หาร
ความเสียงขององค์กร
1.3 เพือให้ พนักงานทุกระดับเกิดความตระหนักและเข้ าใจถึงความเสียงในทุกขันตอนของ
6
การทํางานปกติทีอาจเกิดขึ 6นในองค์กร และจัดการอย่างเหมาะสมในการลดความเสียง
ให้ อยูใ่ นระดับทีสามารถยอมรับได้
1.4 ทบทวนความเพี ย งพอของระบบการบริ ห ารความเสี ยง รวมถึ ง การปรั บ เปลี ยน
กระบวนการทีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
'. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
G.H คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
ผู้บริ หารจากฝ่ ายต่าง ๆทีเกี ยวข้ อง จํานวนไม่น้อยกว่า L ท่าน ซึงได้ รับการแต่งตังจาก
6
คณะกรรมการบริ ษัท โดยกําหนดให้ กรรมการบริ หารความเสียงคัดเลือกสมาชิก H ท่าน
ให้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสียง
G.G คณะกรรมการบริ หารความเสียงทีได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
6
ษัทให้ มีวาระ
การดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารความเสียงที ได้ รับการแต่งตังจาก
6
ผู้ บริ ห ารจากฝ่ ายต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้ องให้ มี วาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง L ปี ทั ง6 นี 6
กรรมการบริ หารความเสี ยง ที พ้ นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
6 กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งได้ อีกและให้ กรรมการบริ หารความเสียง ทีพ้ นตําแหน่งตามวาระอยู่รักษาการ
ในตําแหน่งเพือปฏิบตั หิ น้ าทีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการมาแทนตํ
6
าแหน่ง เว้ น
แต่กรณี ทีครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยไม่ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
G.L กรณี ทีตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสียงว่างลง เพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ อันได้ แก่ เสียชีวิต การลาออก การถูกถอดถอน และการพ้ นสภาพด้ วยเหตุอืน
นอกจากที กล่าวไว้ ข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จ ารณาคัดเลื อกกรรมการ หรื อ
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ผู้บริ หารจากฝ่ ายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง แต่งตังเข้
6 าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสียง
โดยกรรมการบริ หารความเสียงทีเข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
6
ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่า
วาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสียง ซึงตนมาแทน
*. หน้ าทีและความรั บผิดชอบ
L.H กําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงและการวางกรอบการบริ หารความเสียงโดยรวม
ของบริ ษัท ซึงครอบคลุม ถึ งความเสี ยงประเภทต่าง ๆ ที สํ าคัญ เช่น ความเสี ยงด้ าน
การเงิ น ความเสี ยงด้ านสภาพแวดล้ อมและการตลาด ความเสี ยงด้ านการผลิ ตและ
จําหน่าย ความเสี ยงด้ านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสี ยงด้ านตลาดแรงงาน และ
ความเสียงทีมีผลกระทบต่อชือเสียงของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
L.G กํ าหนดและทบทวนปรั บปรุ งนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี ยงขององค์ กร
รวมทัง6 กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสียง ให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความ
เสี ยงองค์ กร เพื อให้ มี ประสิ ทธิ ผ ลและมี ความเพี ยงพอ สอดคล้ องตามสภาวการณ์ ที
เปลียนแปลง
3.3 กํ าหนดกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัทฯ ตรวจ
ติดตามและควบคุมความเสียงของบริ ษัทฯ โดยรวมให้ อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
L.4 สนับสนุนและพัฒ นาการบริ หารความเสียงในทุกระดับทัวทังองค์
6 กร รวมทัง6 เครื องมื อ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสียง
L.5 กํ ากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานบริ หารความเสี ยงที สํ าคัญ พร้ อมทัง6 ให้
คํ าแนะนํ า เพื อให้ มันใจว่ามี ก ารบริ ห ารจัด การความเสี ยงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจบริ ษัทฯ และสามารถบริ หารจัดการความเสียงต่าง ๆ ให้
ความเสียงอยูใ่ นระดับทียอมรับได้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียงองค์กร
L.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างสมํ าเสมอในสิงทีต้ องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีกําหนด
L.7 ปฏิบตั หิ น้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
-. การประชุมและรายงาน
W.H คณะกรรมการบริ หารความเสียงจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ H ครัง6
และอาจจัดประชุมเพิมเติมตามทีประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียงเห็นสมควร
W.G ในการประชุม คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะต้ องมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่
น้ อยกว่ากึงหนึงจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสียง ( Risk Management Committee Charter)

หน้ า 2 จาก 3

W.L ในกรณี ทีประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงไม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ให้
เลือกกรรมการหนึงท่านเพือทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม
W.W คณะกรรมการบริ หารความเสียง อาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ อง เข้ า
ร่วมประชุมหรื อขอคําชี 6แจงในเรื องทีเกียวข้ องได้
W.X มติทีประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสียงจะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการ
ทีเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
6 6กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องใด มิให้ เข้ าร่วมพิจารณาหรื อ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื องนัน6 ๆ
W.Y จัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ รับรองและ/หรื อพิจารณาทุกไตรมาส
5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง ให้ เป็ นไปตามมติ ข องที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และให้ นําเสนอขออนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
0. การประกาศใช้
ทังนี
6 6กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสียงฉบับนี 6ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั 6 วนั ที 1 มกราคม
GXXY เป็ นต้ นไป และจะทบทวนเพือให้ เกิดความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี
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โครงสร้ างการบริหารความเสียง
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
มีผลตั#งแต่ วันที & มกราคม '(()
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

คณะทํางานบริ หาร
ความเสี ยงแต่ละฝ่ าย/ แผนก

ฝ่ ายปฏิบตั ิการแต่ละฝ่ าย/ แผนก

ฝ่ ายมาตรฐาน/ ฝ่ ายกลยุทธ์และ
วางแผนองค์กร
ตรวจติดตามและรายงานผล

ประกาศ
ฉบับที P – HR(1) – 001/2556

เรือง นโยบายการบริหารความเสียง
บริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดนโยบายการบริหารความเสียง
เพือให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความเสียงในทุกขัน, ตอนของ
การทํางานปกติทอาจเกิ
ี ดขึ,น และเพือให้กระบวนการบริหารความเสียงทัวทัง, องค์กรมีความเหมาะสม
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และภารกิจของบริษทั ฯ ดังนี,
1. เพือลดความเสียหายทีอาจเกิดขึ,นจากเหตุการณ์ต่างๆทีมีผลกระทบกับบริษทั ให้อยู่ในระดับที
สามารถยอมรับได้
2. กําหนดให้มกี ระบวนการบริหารความเสียงเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง, องค์กร
3. ส่วนงานต่าง ๆ มีหน้าทีรับผิดชอบ กําหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ าย และจัดทําตารางการ
ประเมินความเสียง กําหนดดัชนีช, วี ดั ความเสียง รวมทัง, จัดทํารายงาน ตามกระบวนการ
บริหารความเสียงของบริษทั
4. ให้มกี ารติดตามและทบทวนความเสียงอย่างต่อเนือง โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัง,
ภายในและภายนอกทีมีการเปลียนแปลงอย่างสมําเสมอ
5. ให้การดําเนินการบริหารความเสียงเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบตั งิ านตามปกติ

จึงขอประกาศให้พนักงานทุกท่านทราบ และถือปฏิบตั โิ ดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที 2 มกราคม 2556

(นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร)
กรรมการผูจ้ ดั การ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คํานิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีความสามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริ ษัทฯ รวมทังธุ
3 รกิจอื4นอย่างเพียงพอ
เพื4อที4จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
อย่างสมํ4าเสมอรวมทัง3 มีหน้ าที4 ในการจัดทํารายงานรับรองความเป็ นอิสระของตนเมื4อได้ รับการแต่งตังและเปิ
3
ดเผยข้ อมูล
ความเป็ นอิสระในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที4ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด กล่าวคือ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที4มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
3 3 ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที4เกี4ยวข้ องของกรรมการอิสระ ราย
นันๆ
3 ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที4มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที4ปรึ กษาที4ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที4มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที4เป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พี4น้อง และบุตร รวมทังคู
3 ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื4น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที4จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที4อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
3 เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถื อ หุ้น ที4 มี นัย หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุมของผู้ที4 มี ค วามสัมพัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที4มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ4งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง4 รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที4ปรึกษากฎหมายหรื อที4ปรึกษาทางการเงิน
ซึ4งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที4มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
3 วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7) ไม่เป็ นกรรมการที4ได้ รับการแต่งตังขึ
3 3นเพื4อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ4งเป็ น
ผู้เกี4ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที4มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที4มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที4มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที4มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที4ปรึ กษาที4รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที4มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทอื4น ซึ4งประกอบกิจการที4มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที4มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
“หน่ วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เป็ นหน่ ว ยงานที4 ทํ า หน้ า ตรวจสอบภายในที4 ไ ด้ รั บ การอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ4งอาจจะเป็ นหน่วยงานภายในบริ ษัท และ/หรื อ เป็ นหน่วยงานภายนอกที4มีการว่าจ้ างให้
ทํา
หน้ าที4ตรวจสอบภายใน
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื4อรวบรวมองค์ประกอบหน้ าที4ความรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติตามที4คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายเพื4อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้ าที4ตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ อย่างมีประสิทธิผล และเป็ นกลไกที4สาํ คัญที4จะสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที4
ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของ บริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ ให้ ความเห็น
ที4เป็ นอิสระและเที4ยงธรรม เพื4อสร้ างความมัน4 ใจและความน่าเชื4อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ ที4เป็ นกรรมการอิสระจํานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติ
หน้ าที4 ความรับผิดชอบ อย่างน้ อยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที4กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด
ตลอดจนปฏิ บัติ ง านอื4 น ใดตามที4 ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายหรื อ ตามที4 ก ฎหมายกํ า หนด โดยมี ก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที4จะสามารถทําหน้ าที4สอบทานความน่าเชื4อถือ ของ
งบการเงินได้
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํ ารงตํ าแหน่งคราวละ 3 ปี และมี ว าระต่อ เนื4 อ งไม่เกิ น I ปี หรื อ สิน3 สุด วาระ
การดํารงตําแหน่งด้ วยเหตุการณ์พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หรื อการลาออก หรื อการถูกถอดถอน
2.3 ในกรณี ก รรมการตรวจสอบประสงค์ จะลาออกก่ อ นครบวาระการดํา รงตํ าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้ งให้
บริ ษัทฯทราบล่วงหน้ าพร้ อมระบุเหตุผล เพื4อให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแต่งตัง3 บุคคลอื4นที4มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนแทนกรรมการตรวจสอบที4ลาออก
2.4 กรรมการตรวจสอบที4พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
3
ษัทฯ อีกได้
2.5 กรณี ที4ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื4นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
แต่งตังบุ
3 คคลที4มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื4อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที4กําหนด
สอดคล้ องกับเกณฑ์การดํารงสถานะของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้ าภายใน 3 เดือน โดยบุคคล
ที4 เ ข้ า เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ใ นตํ า แหน่ ง ได้ เ พี ย งเท่ า วาระที4 ยัง เหลื อ อยู่ข องกรรมการตรวจสอบซึ4ง ตน
เข้ ามาแทน
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3. ขอบเขตหน้ าที,
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที4สนับสนุนด้ านการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในด้ านกระบวนการรายงานทาง
การเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขต
หน้ าที4ดงั ต่อไปนี 3
3.1 รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ เพื4อให้ มนั4 ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื4อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที4รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ทังรายไตรมาสและประจํ
3
าปี
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
3 คคลที4มีความเป็ นอิสระเพื4อทําหน้ าที4เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื4อถื อ ความเพียงพอของทรั พยากร และปริ มาณงาน
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
3 าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง3
- ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกี4ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทังส่
3 งเสริ มให้ มีการพัฒนา
ระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3.2 การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสี4ยงที4เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และ
อาจเสนอแนะให้ มี ก ารสอบทานหรื อ ตรวจสอบรายการใดที4 เ ห็ น ว่า จํ า เป็ นและเป็ นสิ4ง สํา คัญ พร้ อมทัง3 ให้ ข้ อ
เสนอแนะเกี4ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสีย4 ง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท
- สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี4ยวกับการดําเนินการที4อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมายและข้ อกําหนดที4เกี4ยวข้ อง
ที4อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
- สอบทานกระบวนการภายในเกี4ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรี ยน
- สอบทานความถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที4เกี4ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน
3.O การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที4เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากับให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ให้ คําแนะนําในเรื4 องงบประมาณ กําลังพลของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง3 เลิกจ้ าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
และประเมินผลการปฏิบิตงานประจําปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้ าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื4อให้ แผนการตรวจสอบสอดคล้ องกับประเภทและระดับ
ความเสีย4 งของบริ ษัทฯ
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี4ยวกับผลการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.P การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที4เกี4ยวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังกฎหมายอื
3
4นๆที4เกี4ยวข้ องกับบริ ษัท
- พิจารณารายการที4เกี4 ยวโยงกันหรื อรายการที4อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ทัง3 นี เ3 พื4 อให้ มั4น ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุด
ต่อบริ ษัทฯ
3.Q หน้ าที4อื4นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที4เป็ นอิสระจากที4ปรึ กษาทางวิชาชีพอื4นใดเมื4อเห็นว่าจําเป็ นด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
3 3การดําเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อกําหนดของบริ ษัท
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที4ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ กรรมการตรวจสอบ ต้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื4อร่ วมชี 3แจง
เกี4ยวกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ การแต่งตังผู
3 ้ สอบบัญชี
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯเพื4ออนุมตั ิ
- ปฏิบตั ิการอื4นใดตามที4คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยตรงตามหน้ าที4และความรับผิดชอบที4ได้
มอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

รับ

5. การประชุม
5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง3 โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที4เกี4ยวข้ อง
หรื อผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสาร ข้ อมูลตามที4เห็นว่าเกี4ยวข้ องหรื อจําเป็ น
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง3 องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบเป็ นจํานวน
ไม่
น้ อยกว่า R ใน O ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทังหมดที
3
4มีอยูใ่ นตําแหน่งขณะนัน3 จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
5.3 กรรมการตรวจสอบที4มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื4 องที4พิจารณาเรื4 องใด มิให้ เข้ าร่ วมพิจารณาเรื4 องนัน3 ๆ ในการออกเสียง
กรรมการตรวจสอบลงมติ โ ดยมี สิท ธิ อ อกเสีย งคนละ 1 เสีย งและใช้ ค ะแนนเสีย งข้ า งมากเป็ นเกณฑ์ เลขานุก าร
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที4การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื4อเป็ นการชี 3ขาด
5.4 จัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง3
6. การรายงาน
6.1 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯโดยแสดงรายการตาม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.2 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯรับทราบ
6.3 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีข4 องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึง4 อาจมีผล กระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เพื4 อ บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขภายในเวลาที4ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ได้ แก่ รายการที4เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์การทุจริ ต หรื อมีสิ4งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที4สําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
หรื อกฎหมายที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น หากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อฝ่ ายจัดการไม่ดําเนินการ
ให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที4สมควร คณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ4งอาจ
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ โดยมีสําเนา
รายงานส่งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบด้ วย
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปี ละ S ครัง3
_______________________________________________________

กฎบัตรนี 3ได้ รับการอนุมตั ิจากที4ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมครัง3 ที4 1/2557 เมื4อวันที4 3 กุมภาพันธ์ 2557
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กฎบัตรหน่ วยงานตรวจสอบ
. คํานิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน)
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จดั การ ผู้อํานวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่า
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริ ษัท
“หน่ วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานตามการจัดแบ่งโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทที,เข้ าทําการตรวจสอบ
“หัวหน้ าหน่ วยรั บตรวจ” หมายความว่า ผู้อํานวยการฝ่ าย และ/หรื อผู้จดั การฝ่ าย และ/หรื อ ผู้จดั การแผนกของหน่วย
รับตรวจ
“หน่ วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เป็ นหน่วยงานที,ทําหน้ าตรวจสอบภายในที,ได้ รั บการอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ,งอาจจะเป็ นหน่วยงานภายในบริ ษัท และ/หรื อ เป็ นหน่วยงานภายนอกที,มีการว่าจ้ างให้
ทําหน้ าที,ตรวจสอบภายใน
“ผุ้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เป็ นพนักงานในสังกัดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
“หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การสอบทานระบบการบริ หารจัดการภายในหน่วยงานรับตรวจ เพื,อให้ ความ
เชื,อมัน, และการให้ คําปรึกษาอย่างเที,ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื,อเพิ,มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรโดยรวม
ให้ ดีขึ 7น
&. วัตถุประสงค์
กฎบัต รการตรวจสอบภายใน จัด ทํ า ขึน7 เพื, อ กํ าหนดวัตถุประสงค์ อํ า นาจหน้ าที, และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ที,
เกี,ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน เพื,อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
หน่วยงานตรวจภายในทําหน้ าที,ในการสอบทานระบบบริ หารจัดการภายในหน่วยรับตรวจและประเมินการควบคุม
ภายในของหน่ ว ยรั บ ตรวจ รวมทัง7 หน่ ว ยงานที, เ กี, ย วข้ อ งต่ า งๆ ในบริ ษั ท เพื, อ ให้ มั,น ใจว่า บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์และมีความมัน, ใจที,จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดําเนินงานของบริ ษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที,ดีเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการกํากับดูแลที,ดีของบริ ษัท สามารถสนับสนุน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด ภายใต้ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการ
ปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายใน (The Professional Practice Standards of Internal Auditing) ที, กํ า หนดโดยสถาบัน ผู้
ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA)
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*. จรรยาบรรณ และคุณสมบัติของผู้ตรวจภายใน
*. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้ องปฏิบัติหน้ าที0โดยยึดถือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ตามหลักปฏิบัติดังนี 5
R.T.T ความซื,อสัตย์ (Integrity)
- ปฏิบตั ิหน้ าที,ของตนด้ วยความซื,อสัตย์ ขยันหมัน, เพียร มีจิตสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที,กฎหมายและจริ ยธรรมวิชาชีพกําหนด
- ไม่มีส่วนร่ วมโดยเจตนาในกิจกรรมที,ขัดต่อกฎหมาย หรื อการกระทําที,อาจเสื,อมเสียต่อวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในหรื อชื,อเสียงบริ ษัท
- เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที,สอดคล้ องตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรมของบริ ษัท
3.1.2 ความเที,ยงธรรม (Objectivity)
- ไม่มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมหรื อความสัมพันธ์ ที,บนั, ทอนหรื ออาจบัน, ทอนการประเมินอย่างเป็ นกลาง หรื อ
ทําให้ เกิดความลําเอียง ทังนี
7 7รวมไปถึงการทํากิจกรรม หรื อความสัมพันธ์ที,ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
- ไม่รับสิง, ตอบแทนใดๆ ที,บนั, ทอนหรื ออาจบัน, ทอนวิจารณญาณของผู้ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอภายใน
- เปิ ดเผยความจริ งทังหมดที
7
,พบจากการตรวจสอบ ซึ,งหากละเว้ นไม่เปิ ดเผยแล้ วอาจทําให้ รายงานผล
การตรวจสอบบิดเบือนไป
R.T.R การรักษาความลับ (Confidentiality)
- เก็ บรั กษาข้ อมูลที,ตนได้ มาระหว่างปฏิบัติงาน และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลก่อนที,จะได้ รับอนุญาตจากผู้มี
อํานาจ เว้ นแต่ในกรณีที,เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายหรื อตามจริ ยธรรมวิชาชีพที,พงึ กระทํา
- รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้ อมูลที,ได้ มาระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที,
- ไม่ใช้ ข้อมูลที,ได้ มาเพื,อผลประโยชน์ ส่วนตัว หรื อเพื,อการใดที,ขดั ต่อกฎหมายหรื อขัดต่อวัตถุประสงค์
ที,สอดคล้ องตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรมของบริ ษัท
R.T.^ ความสามารถในหน้ าที, (Competency)
- ปฏิบตั ิหน้ าที,เฉพาะในงานส่วนที,ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไม่รับหรื อปฏิบตั ิงานที,ตนเอง
ไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้ นจะได้ รับคําแนะนําหรื อการสนับสนุนให้ มีความรู้ ความสามารถที,
เพียงพอในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ รวมถึงความชํานาญ และคุณภาพของการให้ บริ การอย่าง
ต่อเนื,อง
- ปฏิบตั ิหน้ าที,ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี,ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบตั ิ

กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ

2

3.2 คุณสมบัติ
R.c.T หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิขนตํ
ั 7 ,าระดับปริ ญญาตรี และ
- มีประสบการณ์ ในลักษณะงานที,เกี, ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 5 ปี และควรได้ รับ
การอบรมหลักสูตรที,เกี,ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ,าเสมอ
R.c.c ผู้ตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิขนตํ
ั 7 ,าระดับปริ ญญาตรี และ
- มีประสบการณ์ ในลักษณะงานที,เกี, ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน 0- R ปี และควรได้ รับการอบรม
หลักสูตรที,เกี,ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ,าเสมอ
R.c.R มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
3.2.4 มีความรู้ เกี,ยวกับการบริ หารความเสี,ยง และการควบคุมภายใน สามารถประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ
ของปั จจัยเสีย, งต่อผลสําเร็ จในการบริ หารงานได้
R.c.g มีความเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที,ดี
R.c.h มีความรู้ โดยองค์รวมด้ านบัญชี การเงิน เทคโนโลยี กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง, และ
ความรู้อื,นๆ ที,เกี,ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน
R.c.i มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากข้ อมูลต่างๆ ที,ตรวจพบ
R.c.j มีทกั ษะในการสือ, ความโดยคําพูด บรรยายสรุป และการเขียนรายงาน
R.c.k มีความคิดริ เริ, ม ช่างสังเกต และมีไหวพริ บดี
R.c.Tl มีมนุษย์สมั พันธ์ที,ดี
R.c.TT มีความสุภาพ อ่อนน้ อม ถ่อมตน และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื,น
R.c.Tc ใฝ่ หาความรู้อย่างต่อเนื,องในเรื, องต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน

8. ความเป็ นอิสระ
^.T หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
เรื, องเกี,ยวกับการบริ หารงานในหน่วยตรวจสอบต่อกรรมการผู้จดั การ
^.c หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากกิจการอื,นที,ไม่ใช่หน้ าที,ของงานตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การรายงาน ด้ วยความเที,ยงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
^.R ผู้ตรวจสอบภายในจะต้ องไม่ไปช่วยปฏิบตั ิงานอื,นที,ไม่ใช่งานที,เกี,ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายใน หรื อกิจกรรม
อื,นใดที,เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระ และความเที,ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในดังนี 7
กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ
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^.R.T ปฏิบตั ิหน้ าที,เกี,ยวกับการดําเนินงานที,อยูน่ อกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
^.R.c จัดทําหรื ออนุมตั ิรายการทางการบัญชี รายงานทางการเงิน
^.R.R ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในหน่วยงานอื,นนอกจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังนี
7 7ยกเว้ น
เฉพาะกรณีที,พนักงานในหน่วยงานอื,นได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานซึ,งเป็ นส่วนหนึ,งของการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ
^.^ ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลกระทบที,มีต่อความเป็ นอิสระ ความเที,ยงธรรม และเปิ ดเผย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนต่อหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบ

;. อํานาจ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน มีอํานาจในการปฏิบตั ิหน้ าที,ดงั นี 7
g.T เข้ าทําการตรวจสอบเงินสดได้ ทนั ที โดยมิต้องแจ้ งให้ หน่วยรับตรวจทราบล่างหน้ า
g.c เข้ าทําการตรวจสอบตราสารทางการเงิน ทรัพย์สนิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมต่างๆ รวมทังหนั
7 งสือ
บัญชี เอกสารประกอบบันทึกบัญชี จดหมายโต้ ตอบ และรายงานต่างๆ ที,เกี,ยวข้ องโดยแจ้ งให้ หวั หน้ า

หน่วย

รับตรวจทราบก่อน
g.R เชิญพนักงานของหน่วยรับตรวจมาให้ ข้อมูล คําชีแ7 จง และส่งมอบเอกสาร หรื อหลักฐานใดๆ ในเรื, องที,ทําการ
ตรวจสอบ

<. หน้ าที0และความรับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รั บผิดชอบงานด้ านการตรวจสอบระบบงานภายในของบริ ษัท โดยมีหน้ าที,และความ
รับผิดชอบ ดังนี 7
h.T กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
พร้ อมทังจั
7 ดทําแผนอัตรากําลังคน แผนการฝึ กอบรม และแผนงบประมาณประจําปี
h.c วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําปี ตามระดับความเสีย, งของกิจกรรม
h.R ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุณภายในของบริ ษัท เพื,อให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หาร
ระดับสูงเชื, อมั,นว่ากิ จกรรมต่างๆ ได้ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที,จะบริ หารความเสี,ยง
ให้ อยูใ่ นระดับที,ควบคุมได้
h.^ สอบทาน ประเมิน ให้ คําแนะนํา เพื,อปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานบริ ษัทในส่วนที,เกี,ยวข้ องกับการบริ หาร
ความเสีย, ง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
h.g ตรวจสอบกระบวนการทํางานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี ที,ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามนโยบายที,คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
กฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ
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h.g.T สอบทานและรายงานความเชื,อถือได้ และความครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงิ น และข้ อมูลอื,นที,มิใช่
ข้ อมูลทางการเงิน (Finance & Non Finance)
6.5.2 สอบทานระบบงานที, มี ผ ลกระทบสํ า คัญ ต่ อ การดํ า เนิ น งานและการรายงาน ว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บัติ ที,
สอดคล้ องกันกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที,กําหนดไว้ รวมถึงกฎหมายมี,เกี,ยวข้ อง
h.g.R สอบทานความเหมาะสมของการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การใช้ ทรั พ ยากรที, มี อ ยู่อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และประหยัด สอบทานความมีอยูจ่ ริ งของทรัพย์สนิ นัน7
h.g.^ ตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทังข้
7 อบังคบ ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง, มาตรฐาน นโยบายแผนงานหรื อกฎหมาย

ที,

เกี,ยวข้ องกับธุรกิจบริ ษัท
h.g.g ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธผลของการบริ หารความเสี,ยงองค์กร (Enterprise Risk Management )
ความพอเพียง และประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื,อป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กร
h.g.h ตรวจสอบความถูกต้ อง ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของสารสนเทศเกี,ยวกับราบงานทางการเงิน และ
การควบคุมภายใน
h.g.i ตรวจสอบหลักฐานที,เกี,ยวข้ องกับการดําเนินการอันอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท
อย่างมีนัยสําคัญ เช่น ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที,อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
การทุจริ ต การกระทําที,ผิดปกติ หรื อการบกพร่องที,สาํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
h.h รายงานผลการตรวจสอบ พร้ อมทังข้
7 อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ เพื,อแก้ ไขปรับปรุ งงานและรายงานต่อผู้บริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
h.i ติดตามผลการตรวจสอบเพื,อให้ มนั, ใจว่าผู้รับผิดชอบได้ ดําเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องที,ตรวจพบ
h.j ให้ คําปรึ กษา โดยนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์ ที,มีประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริ หารระดับสูงและ
หัวหน้ าหน่วยรับตรวจ เกี,ยวกับการบริ หารความเสีย, ง การความคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ
h.k ให้ คําปรึกษา และคําแนะนําด้ านระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั ิงานใหม่ทีบริ ษัทจะนํามาใช้
6.10 ประสานงานกับหน่วยงานที,ทํากิจกรรมตรวจสอบอื,นๆ เช่น ผู้สอบบัญชี และองค์กรกํากับดูแลอื,นที,เกี,ยวข้ อง
เพื,อให้ เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ 7นและลดความซํ 7าซ้ อนในการปฏิบตั ิงาน
h.TT ปฏิบตั ิงานอื,นที,เกี,ยวข้ องกับการกับการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปี ที,

กําหนด

ตามที,ได้ รับมอบหมายจากผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
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=. การรายงาน และการติดตามผลการตรวจสอบ
i.T ผู้ตรวจสอบภายในจัดทํารายงานผลสรุ ปตรวจสอบ สรุ ปประเด็นสําคัญที,พบ ผลกระทบที,เกิดหรื ออาจเกิดขึ 7น
นัยสําคัญรวมถึงข้ อเสนอแนะต่อหัวหน้ างานหน่วยรั บตรวจทราบหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็ จสิ 7น ทังนี
7 7
เพื,อให้ หวั หน้ าหน่วยรับตรวจสอบได้ ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในได้ ทนั เวลา
i.c หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ สรุ ปประเด็นสําคัญที,พบ และข้ อเสนอแนะเสนอต่อ
ผู้บริ หารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื,อทราบ อย่างน้ อยไตรมาสละ T ครัง7
i.R ในกรณีที,ผลการตรวจสอบปรากฎว่ามีข้อบกพร่อง ให้ ปฏิบตั ิดงั นี 7
i.R.T กรณีที,เป็ นข้ อบกพร่ อง ซึ,งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิงานที,กําหนดไว้ แล้ ว แต่เป็ น
เรื, องเล็กน้ อย ให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในแจ้ งให้ พนักงานของหน่วยรับตรวจทราบ เพื,อแก้ ไขข้ อบกพร่องดังกล่าว
แล้ วติดตามผลว่าได้ มีการแก้ ไขข้ อบกพร่องหรื อไม่ในภายหลัง
i.R.c กรณีที,เป็ นข้ อบกพร่ องซึง, มีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิตามแนวทางปฏิบตั ิงานที,กําหนดไว้ แล้ ว และอาจเป็ น
สาเหตุให้ เกิ ดความเสียหายอย่างรุ นแรงต่อบริ ษัท ให้ หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้ งให้ หัวหน้ า
หน่ว ยรั บ ตรวจและผู้บ ริ ห ารระดับ สูงทราบทัน ที พร้ อมให้ ข้ อ เสนอแนะ และประสานงานติ ดตามผล
ความคืบหน้ าการดําเนินการของหน่วยรับตรวจในการแก้ ไขข้ อบกพร่องดังกล่าว และให้ รายงาน

ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกกรณีในโอกาสแรก
i.R.R กรณีที,เป็ นข้ อบกพร่ อง ซึ,งมีสาเหตุมาจากการที,หน่วยรับตรวจ ยังไม่มีระบบงานที,สอดคล้ องกับนโยบาย
ให้ หวั หน้ าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้ งให้ หวั หน้ าหน่วยรับตรวจเพื,อแก้ ไขข้ อบกพร่ องและรายงานให้ คณะ
กรรการตรวจสอบทราบ
i.^ กรณีที,หวั หน้ าหน่วยรับตรวจมีความเห็นในประเด็นที,ตรวจพบหรื อข้ อเสนอแนะ ไม่ตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน
หรื อหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ หวั หน้ าหน่วยตรวจสอบภายในนําเสนอเรื, องดังกล่าวให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
พิ จ ารณา และหากยังมีความเห็น ไม่ตรงกัน ให้ หัว หน้ าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอเรื, องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื,อพิจารณา และให้ คําแนะนําแก่หน่วยงานที,เกี,ยวข้ องนําไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
i.g ในกรณีที,ผลการตรวจสอบปรากฎว่า มีพฤติการณ์ น่าเชื,อว่าเป็ นการทุจริ ต ให้ หวั หน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลตรวจสอบพร้ อมพยานหลักฐานให้ กรรมการผู้จดั การและ/หรื อผู้บริ หารระดับสูงทราบเพื,อดําเนินการ
ตามกระบวนการของบริ ษัท และให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกกรณีในโอกาสแรก
i.h ในกรณีที,ตรวจพบความบกพร่องของผู้บริ หารระดับสูง ให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยเร็ ว
i.i จัดทําแผนการการตรวจสอบประจําปี ร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูง และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
i.j หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน ต้ องจัดให้ มีระบบการติดตามการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ และ
รายงานการติดตามผล เพื,อให้ มนั, ใจว่า หัวหน้ าหน่วยรับตรวจได้ นําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิ ผล ข้ อตรวจพบ
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จากการตรวจสอบและการติดตามผล ต้ องได้ รับการสอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้ าหน่วยรับตรวจหลัก

และ

ผู้เกี,ยวข้ องก่อนนําเสนอรายงาน
>. การประเมินคุณภาพ
j.T หัวหน้ าหน่วยรับตรวจจะเป็ นผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบหลังจากปิ ดการตรวจสอบทุกครัง7 เพื,อนํามาปรับปรุง
แก้ ไขระบบงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ 7น
j.c การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบในด้ านการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก
บริ ษัท กําหนดให้ มีขึ 7นอย่างน้ อยทุก g ปี และหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

_______________________________________________________

กฎบัตรนี 7ได้ รับการอนุมตั ิจากที,ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมครัง7 ที, 1/2557 เมื,อวันที, 3 กุมภาพันธ์ 2557
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