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บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 

 

 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งจัดตัง้ขึน้เพือ่ท าหนา้ทีก่ ากับดูแลใหบ้รษัิทมรีะบบการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษัิท  

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 

1. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งตอ้งเป็นกรรมการของบรษัิทและเป็นกรรมการอสิระ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งตอ้งไดร้ับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน และตอ้งเป็นผูม้ี

ความรู ้ความเขา้ใจ หรอื ประสบการณ์ดา้นบัญช ีหรอื การเงนิ ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ (1) คน 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งตอ้งไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

5. เลขานุการบรษัิทจะท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 

 

3. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบัต ิดังตอ่ไปนี้ 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม หรอื

นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 

2. ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า ผูม้อี านาจควบคมุของ

บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ และตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีใน

ลักษณะดังกลา่วมากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 24 เดอืน  

 

3. ไมม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกับผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ี

อ านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยในระดับ

บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งและ บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ใน

ลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ

ซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม หรอื

นติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ และตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในลักษณะดังกล่าวมาก่อน 

เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 24 เดอืน ดังนี ้

1) รายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ เชน่ การขายสนิคา้ ซือ้วัตถดุบิ หรอืใหบ้รกิารทีม่มีลูค่าตัง้แต่

รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธขิองบรษัิท หรอื ภายในระยะเวลา 12 เดอืน  

2) รายการการเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์

3) รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร เชน่ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์สทิธ ิและใหห้รอืรับบรกิาร 

4) รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเง ิน เช่น การใหห้รือรับ ใหกู้ย้ ืม ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพย์

เป็นหลักประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหม้ภีาระหนีท้ีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่  

ซึง่มมีลูค่าตัง้แต ่รอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตัีวตนสทุธขิองบรษัิท หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวน

ใดจะต ่ากว่า ภายในระยะเวลา 12 เดอืน กรณีเป็นรายการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ใหนั้บรวมภาระหนี้

ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีกอ่นวันทีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

 

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมหรอืนติบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจั้ดการของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชี

ของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้สังกัดอยู ่ เและตอ้งไม่มี

ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลักษณะดังกล่าวมากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 24 เดอืน  
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6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บ

คา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิทบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้   

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ

อสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย และตอ้งไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีใน

ลักษณะดังกลา่วมากอ่นเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 24 เดอืน 

 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็น

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

 

8. ไมม่ลีักษณะอืน่ใด ทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิท 

 

9. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกัน 

 

10. สามารถดแูลไมใ่หเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

 

11. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ตัดสนิใจในเรือ่งตา่งๆ ไดโ้ดยอสิระ 

 

12. เป็นผูม้คีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามขอ้บังคับของบรษัิท และขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 

4. วาระการด ารงต าแหนง่ 

1. กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยวาระ 1 ปี ใหห้มายถงึชว่งเวลาระหวา่งการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ของปีทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จนถงึการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

อาจไดร้ับการแตง่ตัง้ใหมอ่กีก็ได ้ 

 

2.  กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นุมต ิ

 

3.  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึครบก าหนดตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้

บคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ

อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทียั่งคงเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 

5. ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. ก ากับดูแลสอบทาน ใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใสถูกตอ้ง 

และเพยีงพอ                 

2. สง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ัดเทยีมกับมาตรฐานการบัญชสีากล                                                                                             

3. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล 

4. สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

5. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ

ของบรษัิท 

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางการตรวจสอบ รวมทัง้การประเมนิผลการตรวจสอบ การ

ด าเนนิงานดา้นตา่งๆ ของบรษัิท ตามหลักวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรับโดยทั่วไป 

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทในกรณีที่เกดิรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ารายการ

ดังกลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 
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8.   สอบทาน และใหค้วามเห็นในการปฏบัิตงิานของส านักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูส้อบบัญช ี

 

9.   จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง และตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้

1) ความเห็นเกีย่วกับความถกูตอ้ง ครบถว้น และความน่าเชือ่ถอืตอ่รายงานทางการเงนิของบรษัิท 

2) ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

4) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ี

5) ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะราย 

7) ความเห็นหรอืขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งไดร้ับจากการปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎ

บัตร 

8) รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษัิท 

 

10.   พจิารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ เสนอถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

และเขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

11.   แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูอ้ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรอืการว่าจา้ง การ

เปลีย่นแปลงการวา่จา้งส านักงานตรวจสอบภายในอืน่ๆ 

 

12.   พจิารณางบประมาณ และก าลังพลของส านักงานตรวจสอบภายใน (ถา้ม)ี หรอืงบประมาณการว่าจา้งส านักงาน

ตรวจสอบภายในอืน่ๆ 

 

13.   ปฏบัิตกิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการของบรษัิทจะมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งปฏบัิตงิานภายในขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ตามทีไ่ดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานของบรษัิทโดยตรงต่อผู ้

ถอืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบคุคลทั่วไป 

 

6. การประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  ในการเรียกประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งหรอื

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ทบทวนความเสีย่ง ส่งหนังสอืนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและทบทวน

ความเสีย่งไม่นอ้ยกว่า 7 วัน   กอ่นวันประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีดว่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ทบทวนความเสีย่งอาจเรยีกประชมุโดยไมต่อ้งมหีนังสอืนัดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งเรง่ดว่นดังกลา่ว 

 

2. ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมารว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า

กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ  

 

3. มตทิีป่ระชมุใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าเขา้รว่มประชมุ กรรมการตรวจสอบคนหนึง่มเีสยีงหนึง่

ในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการตรวจสอบซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้

คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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4. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงสามารถเชญิผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญช ีหรอืบุคคลที่

เกีย่วขอ้งในวาระการประชุมนัน้ๆ เขา้ร่วมประชุม เพื่อหารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซักถามได ้ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

 

7. การรายงาน 

1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อคณะกรรมการบรษัิท ในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

2. กรณีทีม่รีายการหรอืการกระท าทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

รวมถงึรายการทีก่่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกต ิหรอืขอ้บกพร่องทีส่ าคัญ

ต่อระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบโดยมชิกัชา้เพือ่ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ข 

 

3. กรณีทีผู่ส้อบบัญชพีบพฤตกิารณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจั้ดการ หรอืบุคคลซึง่รับผดิชอบในการด าเนนิงาน

ของบรษัิทไดก้ระท าความผดิ ใหผู้ส้อบบัญชแีจง้ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงทราบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักชา้ และใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน้ แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และผูส้อบบัญชทีราบภายในสามสบิวัน นับตัง้แต่วันที่ไดรั้บแจง้จากผูส้อบ

บัญช ี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงไม่ด าเนินการ ใหผู้ส้อบบัญชีแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบ 

 

8. ทีป่รกึษา 

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งสามารถขอรับค าปรกึษาจากทีป่รกึษาภายนอกทีเ่ป็นอสิระได ้โดยบรษัิท

เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายตามขอบเขตงานทีรั่บผดิชอบ และใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบ 

 

9. คา่ตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งตาม

ความเหมาะสม 
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