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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 

1) ค านิยาม 

“บริษัทฯ”   หมายถึง บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายถึง  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการสรรหาฯ” หมายถึง คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 
“กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการของบริษัทฯที่มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุม่ของ ผูถื้อหุน้รายใหญ่

และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่าง
เพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรีในการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย รวมทัง้ มี
หนา้ที่ในการจดัท ารายงานรบัรองความเป็นอิสระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้และเปิดเผยขอ้มลูความ
เป็นอิสระในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด กลา่วคอื 

 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม  ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส พี่

นอ้งและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี

นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
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6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บั

คา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอื ไมเ่ป็นหุน้สว่น

ที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรอืถือหุน้เกิน

รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ  บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หน่วยงานที่บริษัทจัดตัง้ขึน้ และ/หรือ เป็นหน่วยงานภายนอกที่มีการว่าจา้งให้ท าหนา้ที่
ตรวจสอบภายใน ในการใหค้วามเช่ือมั่นและใหค้  าปรกึษาอยา่งเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคณุคา่และพฒันา การปฏิบตัิงานของ
บริษัทให้ดีขึน้ โดยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายในและก ากบัดแูลกิจการอย่างเป็นระบบ ซึ่งน าเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีและ
รายงานผลการตรวจสอบ โดยผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

“ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ” หมายถึง  บคุคล หรือหา้งหุน้สว่นที่มีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตาม
นิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

1) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

2) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

3) หา้งหุน้สว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่ว หรอืบคุคลตาม 1) หรอื 2) เป็นหุน้สว่น 

4) หา้งหุน้ส่วนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าว หรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือ เป็นหุน้ส่วน

จ าพวกจ ากดัความรบัผิดที่มีหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

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

รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้  

6) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือหา้งหุน้สว่นตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัท

ตาม 5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

7) นิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 

 

 

 

 

 



 

 

                                    กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                                                  5  

 

2) วัตถุประสงค ์

     คณะกรรมการบรษัิท เห็นควรก าหนดใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก าหนดองคป์ระกอบหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ 
และแนวทางปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่ส  าคญัที่จะสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม          
เพื่อสรา้งความมั่นใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
 
3) องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบตัิ 
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  ตลอดจนปฏิบตัิงานอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบรษัิทได ้  
 
4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

            4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นกรรมการตรวจสอบและ

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่ออนมุตัิแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจจะไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก

สมาชิกหนึง่คนใหด้  ารงต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) เลขานกุารกรรมการตรวจสอบไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามกระบวนการแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหา เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑก์ารด ารงสถานะ
ของบรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งชา้ที่สดุภายในระยะเวลา  3 เดือน โดยบคุคลที่เขา้
มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนที่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ตนเขา้มาแทนที่ 

5) กรรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ซ  า้จากคณะกรรมการบรษัิท 

        4.2 วาระการปฏิบัติงาน 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และมีวาระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งดว้ยเหตกุารณพ์น้สภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก 
หรอืการถกูถอดถอน  

                    ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้
บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด  
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        4.3 การพ้นจากต าแหน่ง 

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

ตรวจสอบท่านดงักล่าวมีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัทฯทราบล่วงหนา้พรอ้มทัง้ระบุเหตผุล เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเพื่อมาด ารงต าแหนง่แทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกไป 

5) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 
6) คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหอ้อก 

5) ขอบเขตหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหนา้ที่และความรับผิดชอบที่ได้รั บ

มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก และมีหนา้ที่สนบัสนนุ
ด้านการก ากับดูแลกิจการโดยเฉพาะในด้านกระบวนการ  รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ 
กระบวนการก ากบัดแูลมาตรการป้องกันการทจุริตและคอรร์ปัชั่นและการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดขอบเขตหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

 
           5.1 รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้
รายไตรมาสและประจ าปี 

2) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ ยกเลกิหรอืเลกิจา้งบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และ
ปรมิาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีคณะจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย
อยา่งนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 

3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีการพฒันา
ระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล     

4) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท โดยใหค้วามเห็นในหวัขอ้
ตา่งๆ เช่น 

▪ ความเห็นก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท ฯ และระบบบรหิารความเสีย่ง 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
▪ ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยนแ์ละการท ารายการระหวา่งกนั 
▪ ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
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5) ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้ทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

6) สง่เสรมิความเป็นอิสระและไมม่ีขอ้จ ากดัในการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

       5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
1) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ประสทิธิผล และมีความโปรง่ใส รวมถึงอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่จ าเป็นและ
เป็นสิง่ส  าคญั พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ข ระบบการควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเสี่ยง 
และรายงานผลการสอบทานเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2) สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีที่เกิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่ง มีนยัส าคญัตอ่ฐานะ
การเงินและ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ 

3) สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน  
4) สอบทานความถกูตอ้งและประสิทธิผลของเทคโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน และการควบคมุ

ภายใน 
5) พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบและ

ประเมินแลว้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้ง    

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรือ่งตา่งๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
7) สอบทานความเสี่ยงด้านนวัตกรรม โดยพิจารณาทบทวนความเสี่ยง  ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ร่วมกับ             

ฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวา่อยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล และไมเ่ป็นอปุสรรค ตอ่การพฒันานวตักรรม 
8) ประเมินและปรบัปรุงประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูล อยา่งเป็นระบบ 

และเป็นระเบียบ เพื่อการใหค้วามเช่ือมั่นในเรื่องการรายงานสิ่งแวดลอ้ม สงัคมและการก ากบัดแูล (Environment, 
Social, Govenance หรอื ESG) 

        5.3 การตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากบัใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นส าหรบังานตรวจสอบภายใน 

และการใหข้อ้คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ใหค้  าแนะน าในเรื่องงบประมาณ อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่มารบัผิดชอบเกียวกบังานตรวจสอบภายในตามทีฝ่ายบรหิารน าเสนอ 

3) พิจารณาจดัหาที่ปรกึษาภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษาหรอืใหค้วามเห็นไดต้ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

4) พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และทบทวนกฎบัตรนี ้เป็นประจ าทุกปี โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาอนมุตัิแกไ้ข (ถา้มี) 

5) อนุมตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภทและระดบั
ความเสีย่งของบรษัิทฯ 
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6) สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ เก่ียวกบัการประเมินความมี
ประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน 

      5.4 การก ากับดูแลมาตรการป้องกันการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
1) สอบทานและประเมิน ระบบการควบคมุภายใน ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบ

ภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ตามที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหนา้ที่
ความรบัผิดชอบอยา่งเหมาะสม รวมถึง สอบทานการควบคมุภายในเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
กับบุคลากรที่ปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอนั
ทจุรติคอรร์ปัชั่นและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามที่ไดร้บัแลว้ และเสนอ เพื่อเขา้สูก่ระบวนการพิจารณาและลงโทษหรือ
แกปั้ญหาดงักลา่ว 

2) พิจารณาเรือ่งที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่รือ่งทจุรติคอรร์ปัชั่นและก าหนดมาตรการปอ้งกนัไวช้ดัเจน 

3) ก ากบัดแูลใหม้ีกระบวนการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing) ในกรณีท่ีพนกังานและผูม้ี
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหค้วามมั่นใจแก่ผูแ้จง้
เบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม รวมถึง
การสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทจุริตคอรร์ปัชนั เพ่ือก าหนดมาตรการปอ้งกนัภายในองคก์ร 

        5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 
2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วถกูตอ้งสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิทฯ 

        5.6 หน้าที่อื่นๆ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา่ มีความจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ 

2) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษัิทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อรว่มชีแ้จง
เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

4) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
5) สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองและเอกสารอ้างอิงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชัน             

ของกิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6) การประชุม 
1) จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจเชิญคณะจัดการหรือผูบ้ริหารหรือพนกังานของ

บริษัทฯที่เก่ียวขอ้ง หรือผูส้อบบญัชีมาเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหค้วามเห็น หรือสง่เอกสารขอ้มลูตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน ไม่นอ้ยกว่า        

2  ใน 3 ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดที่มีอยูใ่นต าแหนง่ขณะนัน้ จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชมุ 

3) กรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสยีในเรื่องที่พิจารณาเรือ่งใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาเรือ่งนัน้ๆ ทัง้นี ้การออกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการตรวจสอบมีสิทธิออกเสียง เพิ่มอีก 1 เสียง 

เพื่อเป็นการชีข้าดในวาระดงักลา่ว  

4) จดัใหม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ โดยไมม่ีคณะจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้ 
 

7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ฯโดยแสดงรายการ ตามที่              

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด และลงนามรบัรองรายงานโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

3) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระท า ซึง่อาจมีผลกระทบอย่าง

มีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อบริษัทฯด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ไดแ้ก่ รายการท่ี

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน การ

ฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตน้ หากคณะกรรมการของบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานต่อคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้โดยสง่ส าเนารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท      

ใหร้บัทราบดว้ย 

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ 

 
9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

เป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
                                                                         
หมายเหตุ : การทบทวนกฎบตัรครัง้ลา่สดุ 
กฎบตัรนีไ้ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหป้รบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564  
เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564                                                                                                   


