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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1) ค านิยาม 

“บริษัทฯ”   หมำยถึง บริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมการบริษัท” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมการสรรหาฯ” หมำยถึง คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
“กรรมการอิสระ”  หมำยถึง กรรมกำรของบริษัทฯที่มีควำมเป็นอิสระจำกผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือกลุ่มของ            
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินและทำงธุรกิจบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่น      
อย่ำงเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย รวมทัง้ มีหน้ำที่ในกำร
จดัท ำรำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับกำรแต่งตัง้และเปิดเผยข้อมลูควำมเป็นอิสระในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนด กล่ำวคือ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ

รำยนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ       

หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือของมีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 

หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้        

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ    บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
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6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร

เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำร     

ทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้น    

ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ 

ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน   ที่ปรึกษำที่รับ

เงินเดือนประจ ำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของ  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน”    หมำยถึง  หน่วยงำนท่ีบริษัทจดัตัง้ขึน้ และ/หรือเป็นหน่วยงำนภำยนอกที่มีกำรว่ำจ้ำงให้
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน ในกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้ดีขึน้ และบรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด ด้วยกำรประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยในและก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ  ซึ่ง
น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 “ผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ” หมำยถึง  บุคคล หรือห้ำงหุ้นส่วนที่มีควำมสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใด
ลกัษณะหน่ึงตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์  

1) คู่สมรสของบคุคลดงักล่ำว 

2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบคุคลดงักล่ำว 

3) ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัซึง่บคุคลดงักล่ำว หรือบคุคลตำม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน 

4) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดที่บุคคลดังกล่ำว หรือบุคคลตำม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิด หรือ       

เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของหุ้นทัง้หมดของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 

5) บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว หรือบคุคลตำม 1)  หรือ 2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 3) หรือ 4)  

ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้  

6) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่บุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม 1) หรือ 2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม 3) หรือ 4) 

หรือบริษัทตำม 5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักล่ำวสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 
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2) วัตถุประสงค์ 

     คณะกรรมกำรบริษัท เห็นควรก ำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อก ำหนดองค์ประกอบหน้ำที่               
ควำมรับผิดชอบ และแนวทำงปฏิบตัิตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำที่ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกที่ส ำคญัที่จะสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรสอดส่องดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ             
อย่ำงเพียงพอ ให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
3) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยมี
คุณสมบัติ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 
ตลอดจนปฏิบัติงำนอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของ
บริษัทได้   
 
4) การแต่งตัง้ วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

            4.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ พิจำรณำสรรหำ คัดเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เป็นกรรมกำร

ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนมุตัิแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำจจะได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบคดัเลือกสมำชิกหนึ่งคนให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3) เลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกระบวนกำร
แต่งตัง้บุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่ก ำหนด 
เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อย่ำงช้ำที่สดุภำยในระยะเวลำ  3 เดือน โดยบคุคลที่เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ตรวจสอบแทนที่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ       
ซึง่ตนเข้ำมำแทนที่ 

5) กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ซ ำ้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
        4.2 วาระการปฏิบัติงาน 

     คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และมีวำระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  เว้นแต่
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น หรือสิน้สดุวำระกำรด ำรงต ำแหน่งด้วยเหตกุำรณ์พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำร
บริษัท หรือกำรลำออก หรือกำรถกูถอดถอน  
                  ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  
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        4.3 การพ้นจากต าแหน่ง 
1) ตำย 
2) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
3) พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
4) ลำออก ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะลำออกก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรตรวจสอบท่ำนดังกล่ำวมีหน้ำที่แจ้งให้บริษัทฯทรำบล่วงหน้ำพร้อมทัง้ระบุเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งแทน
กรรมกำรตรวจสอบท่ีลำออกไป 

5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
6) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ออก 

 
5) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรงตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมำย และคณะกรรมกำรบริษัท ยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯต่อบคุคลภำยนอก และมี
หน้ำที่สนับสนุนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำง  กำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน 
กระบวนกำรตรวจสอบและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดขอบเขตหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้
           5.1 รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจ้ำงบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำม
เพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อย  ปีละ 1 ครัง้ 

3) ส่งเสริมควำมเป็นอิสระและให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี  รวมทัง้ส่งเสริมให้มี
กำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล      

      5.2 การควบคุมภายใน 
1) สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส รวมถึงอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นส่ิงส ำคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแก้ไข   ระบบ
กำรควบคมุภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2) สอบทำนพยำนหลักฐำน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำง               
มีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

3) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน 
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4) สอบทำนควำมถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กำรควบคมุภำยใน 

5) พิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และมีควำมเห็นในเร่ืองต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

7) สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิผล เ ร่ิมตัง้แต่กำรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักรู้ (Awareness)             
กำรประเมินควำมเส่ียง กำรสร้ำงระบบงำนเชิงป้องกัน กำรตรวจสอบ จนถึงกำรสอบทำนแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบและ      
ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมที่ได้รำยงำนไว้ใน        
แบบประเมินตนเองของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

        5.3 การตรวจสอบภายใน 
1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และก ำกบัให้หน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
2) พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับงำน

ตรวจสอบภำยใน และกำรให้ข้อคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ รวมถึง ให้ค ำแนะน ำในเร่ืองงบประมำณ 
อตัรำก ำลงัของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย 
หรือเลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มำรับผิดชอบเก่ียวกับงำน
ตรวจสอบภำยในตำมที่ฝ่ำยจดักำรน ำเสนอ 

3) พิจำรณำจัดหำที่ปรึกษำภำยนอกหรือผู้ เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำหรือให้
ควำมเห็นได้ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

4) พิจำรณำอนมุตัิกฎบตัรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และทบทวนกฎบตัรนี ้เป็นประจ ำทกุปี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพือพิจำรณำอนมุตัิแก้ไข (ถ้ำมี) 

5) อนุมตัิและประเมินแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพื่อให้แผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภท
และระดบัควำมเส่ียงของบริษัทฯ 

6) สอบทำนรำยงำนและพิจำรณำร่วมกับผู้ ตรวจสอบภำยในเก่ียวกับผลกำรตรวจสอบ เก่ียวกับกำร
ประเมินควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน 

      5.4 การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
1) ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกระบวนกำรอื่นที่เก่ียวกับมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรต่ำงๆมีกำรก ำหนดอย่ำงเหมำะสมและมีกำรน ำไป
ปฏิบตัิอย่ำงครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ 
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2) ก ำกบัดแูลให้มีกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนกังำนและผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นกำรกระท ำอันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร เพื่อให้ควำมมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบำะแส
ว่ำบริษัทมีกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม รวมถึงกำร
สอบทำนและสรุปผลกำรตรวจสอบทจุริต เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกนัภำยในองค์กร 

        5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
1) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ    

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง
กบับริษัทฯ 

2) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไป          
ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
ถกูต้องสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

        5.6 หน้าที่อื่นๆ 
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำ    

มี ควำมจ ำ เ ป็น ด้วยค่ำ ใ ช้จ่ ำยของบ ริษัท ฯ  โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท                             
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบข้อก ำหนดของบริษัทฯ 

2) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 

3) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ      
เพื่อร่วมชีแ้จงเก่ียวกบังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

4) ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิ 

5) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

6) การประชุม 
1) จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของ

บริษัทฯที่เก่ียวข้อง หรือผู้สอบบญัชีมำเข้ำร่วมประชมุ เพื่อให้ควำมเห็น หรือส่งเอกสำรข้อมลูตำมที่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบเห็นว่ำเก่ียวข้องหรือจ ำเป็น 

2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบ เป็นจ ำนวน      

ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดที่มีอยู่ในต ำแหน่งขณะนัน้ จึงจะถือว่ำครบองค์ประชมุ 

3) กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่พิจำรณำเร่ืองใด มิให้เข้ำร่วมพิจำรณำเร่ืองนัน้ๆ  ทัง้นี ้กำรออก

เสียงลงคะแนน กรรมกำรตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่กำรลงมติมีเสียงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นกำรชีข้ำดในวำระดงักล่ำว  

4) จดัให้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุอย่ำงน้อย  ปีละ 1 ครัง้ 



 

             กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (12-12-2562) 9 

7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯโดยแสดงรำยกำร  

ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด และลงนำมรับรองรำยงำนโดยประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 

2) จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

3) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ  ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อบริษัทฯด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร  ได้แก่ รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำม
บกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น            
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯหรือฝ่ำยจัดกำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยส่งส ำเนำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท      
ให้รับทรำบด้วย 
 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท    

อย่ำงน้อย  ปีละ 1 ครัง้ 
 

9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นไปตำมมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ                                                       
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3. กฎบตัรนีไ้ด้รับมติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล Anti 
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5. กฎบตัรนีไ้ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชมุครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2561 

6. กฎบตัรนีไ้ด้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัท่ี 18 ธันวำคม 2561 

7. กฎบตัรนีไ้ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชมุครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2562 
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