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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยดึมัน่ในความส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
(Good Corporate Governance) เพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริต
ทัง้ตอ่ผู้ ถือหุ้น คูค้่า และลกูค้าของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้จดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้เป็นหน่วยงานอิสระท่ีจะให้
การสนบัสนนุและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบัดแูลองค์กรท่ีดีเพ่ือให้ความมัน่ใจวา่การ
ด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบตัิงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พงึปฏิบตัิ คงไว้ซึง่ระบบ
การควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขดัแย้งทางผลประโยชน์และการทจุริต รวมถงึสอดส่องดแูล
ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ึน้ โดยมีเนือ้หา
ดงันี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียง
พอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน นอกจากนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาคณุสมบตัิใน
ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความ
มีจริยธรรม เป็นต้น 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจคดัเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีความเหมาะสม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คุณสมบัต ิ

1. ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
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2. มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3. เป็นผู้ ท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

4. เป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป  และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนิน
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
ตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

7. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น  บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

8. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และรวมถึงไม่เคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักลา่วในเวลาหนึง่ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสีย
นัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 
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9. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการ
รายดงักลา่ว รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง 

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง 

11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง 

12. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

13. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือ 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน  หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

14. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

15. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ  
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ 

16. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถกูต้อง และเพียงพอ 

2. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 

3. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชี เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป รวมทัง้
จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน 
(Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

5. สอบทานความถูกต้อง ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

6. สอบทานและอนุมตัิ “แบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 

7. พิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จดัให้มีประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล รวมถงึพิจารณาให้ความเห็นในการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและรายงาน
ตา่งๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา 

9. พิจารณาจดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ค าแนะน าหรือเพ่ือปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาสอบทานกฎบตัรของสายงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

11. พิจารณาอนุมัติ แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอตัราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้มีความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั และลดความซ า้ซ้อนในสว่นท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านการเงิน 
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12. ออกไปตรวจเย่ียมหน่วยงานในบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสอบทานระบบ
การปฏิบัติงาน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัท างบการเงิน ปัญหาเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เข้าเย่ียมชม
โรงงานเพ่ือดกูระบวนการผลิต การบริหารคลงัสินค้าและสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

13. สอบทานความพอเพียงของระบบก ากบัดแูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

14. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ
กฎหมายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

15. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึน้  รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทฯ เก่ียวกบัการแจ้ ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

16. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมี
อ านาจในการแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินในด้านบริหารความเสี่ยงได้ตามความ
เหมาะสม และจ าเป็น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงต้องมีการ
รายงานประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่าง
สม ่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

17. พิจารณาการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ
ได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

18. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

19. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลตา่งๆ อย่าง
มีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ตามท่ีสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพ่ือมัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการ
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ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

20. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบไปด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(Charter) 

ซ. รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

21. มีอ านาจในการสอบทานผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
หรือเร่ืองอื่นใดภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ 

22. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซึง่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ 

ก. รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ
รายงานวา่ มีรายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

23. พิจารณาสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอกฎบตัรให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

24. จดัให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทัง้
ในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท  

25. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

26. พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทัง้ก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อ
การปฏิบตัิหน้าท่ีในการสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุม 

1. ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส รายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอื่นๆ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก
ประชมุเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นอื่นๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการตรวจสอบไมน้่อยกว่า 
7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบจงึจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเอง
หรือเข้าร่วมประชมุโดยวิธีอื่น 

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบ
ท่ีมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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6. กรรมการตรวจสอบซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 
เห็นวา่เหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ก. ครบก าหนดตามวาระ 

ข. พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ค. ลาออก 

ง. ตาย 

จ. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี ้หรือตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ฉ. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการตรวจสอบ ย่ืนใบลาออก 
พร้อมชีแ้จงเหตผุลการลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีจ าเป็น
และสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งเร่ืองการลาออกให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบทนัที 

5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ อาจแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเพ่ือเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีแทนในต าแหน่งท่ีว่างลงนัน้ได้ เว้นแต่
ในกรณีท่ีปรากฏว่าต าแหน่งท่ีว่างลงนัน้ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเพ่ือเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีแทน
ในต าแหน่งท่ีวา่งลงนัน้โดยเร็ว และจะต้องไมเ่กินกวา่ 3 เดือนภายหลงัจากท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่ง
ลง เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาด
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หลกัทรัพย์ฯ ทราบ ทัง้นี ้บุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้ตามวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน  

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 


