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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
1) ค านิยาม 

“บริษัทฯ”   หมายถึง บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหาฯ” หมายถึง คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
“กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการของบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของ ผูถื้อหุน้รายใหญ่

และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่าง
เพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย รวมทัง้ มี
หนา้ที่ในการจดัท ารายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความ
เป็นอิสระในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด กล่าวคอื 

 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่

นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี

นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ

บรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั

ค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
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บรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักจิการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุน้ส่วน

ที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน

รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ  บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หน่วยงานที่บริษัทจัดตัง้ขึน้ และ/หรือ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีการว่าจา้งให้ท าหนา้ที่
ตรวจสอบภายใน ในการใหค้วามเชื่อมั่นและใหค้  าปรกึษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคณุค่าและพฒันา การปฏิบตัิงานของ
บริษัทให้ดีขึน้ โดยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและก ากับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ ซึ่งน าเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีและ
รายงานผลการตรวจสอบ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

“ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ” หมายถึง  บุคคล หรือหา้งหุน้ส่วนที่มีความสมัพนัธก์ับบุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตาม
นิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

1) คู่สมรสของบคุคลดงักล่าว 

2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 

3) หา้งหุน้ส่วนสามญัซึ่งบคุคลดงักล่าว หรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุน้ส่วน 

4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือ เป็นหุ้นส่วน

จ าพวกจ ากดัความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

5) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม 1)  หรือ 2) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม 3) หรือ 4)  ถือหุน้

รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้  

6) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัท

ตาม 5) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 

7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 

 

2) วัตถุประสงค ์

     คณะกรรมการบรษิัท เห็นควรก าหนดใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก าหนดองคป์ระกอบหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 
และแนวทางปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่ส  าคญัที่จะสนับสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม          
เพื่อสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
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3) องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบตัิ 
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบรษิัทได ้  
 
4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

            4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการตรวจสอบและ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่ออนมุตัิแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจจะไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก

สมาชิกหน่ึงคนใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) เลขานกุารกรรมการตรวจสอบไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามกระบวนการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหา เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑก์ารด ารงสถานะ
ของบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างชา้ที่สดุภายในระยะเวลา  3 เดือน โดยบคุคลที่เขา้
มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนที่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนเขา้มาแทนที่ 

5) กรรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ซ  า้จากคณะกรรมการบรษิัท 

        4.2 วาระการปฏิบัติงาน 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และมีวาระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งดว้ยเหตกุารณพ์น้สภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก 
หรือการถกูถอดถอน  

                    ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้
บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  
        4.3 การพ้นจากต าแหน่ง 

1) ตาย 
2) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3) พน้สภาพการเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 
4) ลาออก ในกรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดประสงคท์ี่จะลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ตรวจสอบท่านดังกล่าวมีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัทฯทราบล่วงหนา้พรอ้มทัง้ระบุเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเพื่อมาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกไป 

5) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 
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6) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหอ้อก 

5) ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รั บ

มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และมีหนา้ที่สนบัสนุน
ด้านการก ากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในด้านกระบวนการ  รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ 
กระบวนการก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรรั์ปชั่นและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง     
ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

 
           5.1 รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน  ทัง้
รายไตรมาสและประจ าปี 

2) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ยกเลิกหรือเลิกจา้งบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั
ฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และ
ปรมิาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีคณะจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย
อย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 

3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี  รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการพฒันา
ระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล     

4) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยให้ความเหน็
ในหัวข้อต่างๆ เช่น 

▪ ความเห็นก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท ฯ และระบบบรหิารความเส่ียง 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
▪ ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยนแ์ละการท ารายการระหว่างกนั 
▪ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้ทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
5) ส่งเสริมความเป็นอิสระและไม่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 

       5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
1) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความโปรง่ใส รวมถึงอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและ
เป็นส่ิงส าคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ข ระบบการควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง 
และรายงานผลการสอบทานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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2) สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีที่เกิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอย่าง มีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงินและ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3) สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน  
4) สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายงานทางการเงิน และการควบคุม

ภายใน 
5) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและ

ประเมินแลว้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง   

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

        5.3 การตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบังานตรวจสอบภายใน 

และการใหข้อ้คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ใหค้  าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มารบัผิดชอบเกียวกบังานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ายบรหิารน าเสนอ 

3) พิจารณาจดัหาที่ปรกึษาภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษาหรือใหค้วามเห็นไดต้ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

4) พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และทบทวนกฎบัตรนี ้ เป็นประจ าทุกปี  โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข (ถา้มี) 

5) อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกับประเภทและระดบั
ความเส่ียงของบรษิัทฯ 

6) สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกับผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับผลการตรวจสอบ เก่ียวกับการประเมินความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      5.4 การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอรรั์ปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับ

ดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมิน
ความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกบั
มาตรการต่อต้านคอรรั์ปชั่นตามทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอรรั์ปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ใน แบบประเมินตนเองของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2) พิจารณาเร่ืองทีมี่ความเสี่ยงสูงทีอ่าจน าไปสู่เร่ืองทุจริตคอรรั์ปชั่นและก าหนดมาตรการป้องกันไว้ชัดเจน 
3) ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการ

คอรร์ัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆมีการก าหนดอย่างเหมาะสมและมีการน าไปปฏิบัติอย่าง
ครบถว้น และมีประสิทธิภาพ 
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4) ก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing) ในกรณีที่พนกังานและผูม้ี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหค้วามมั่นใจแก่ผูแ้จง้
เบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม รวมถึง
การสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทจุรติคอรรั์ปชัน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร 

        5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวถกูตอ้งสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

        5.6 หน้าทีอ่ื่นๆ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า มีความจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนีก้ารด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ 

2) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อร่วมชีแ้จง
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

4) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
5) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัป

ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6) การประชุม 
1) จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจเชิญคณะจัดการหรือผูบ้ริหารหรือพนักงานของ

บริษัทฯที่เก่ียวขอ้ง หรือผูส้อบบญัชีมาเขา้ร่วมประชมุ เพื่อใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มลูตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน ไม่นอ้ยกว่า        

2  ใน 3 ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดที่มีอยู่ในต าแหน่งขณะนัน้ จึงจะถือว่าครบองคป์ระชมุ 

3) กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาเรื่องนัน้ๆ ทัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง 

เพื่อเป็นการชีข้าดในวาระดงักล่าว  

4) จดัใหม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยไม่มีคณะจดัการเขา้รว่มประชมุอย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 
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7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ฯโดยแสดงรายการ ตามที่              

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด และลงนามรบัรองรายงานโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

3) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง

มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อบริษัทฯด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ไดแ้ก่ รายการท่ี

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบการควบคุมภายใน การ

ฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตน้ หากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานต่อคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้โดยส่งส าเนารายงานต่อคณะกรรมการบริษัท      

ใหร้บัทราบดว้ย 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ 

 
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

เป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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