
F 24-1 

แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 

2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

 แต่งตั้ง/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                 กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ       

  (2)            

  (3)          

  (4)          

 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระใหม้ีผล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565  

 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก

จ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรอืเห็นชอบ

การพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบรษิัทฯ  

3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรอืเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษิัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบรษิัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและประเมิน

ประสิทธิภาพการท างาน เพื่อให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร ือ่งต่าง ๆ 

5. พิจารณาเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบรษิัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 

6. พิจารณาสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการ

ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) 

7. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. ดูแลให้บรษิัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนต่างต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่

เหมาะสมหรอืประเด็นอื่น โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการ

ด าเนินการติดตามที่ เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับ เร ื่องร้องเรยีนใน Website และให้รายงาน

คณะกรรมการถึงข้อรอ้งเรยีนต่าง ๆ 

9. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาภายนอก หรอื ผู้เชี่ยวชาญทาง

วชิาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบรษิัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบรษิัทฯ 



 2 

10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  

บรษิัทฯ 

11. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุก

ปี เพื่อพิจารณาความรบัผิดชอบของกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยการก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผิดชอบดังกล่าวให ้มีผล ณ วันที่  8 เมษายน 2565 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบด้วย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวรีะศักดิ์ พรหมมาศ     วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  …3…ปี                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  …1…ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ นายปิติพงศ์ อาชามงคล   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  …1…ปี                        

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวอรุณทดี ธ ารงค์สกุลศิร ิ  

 โดยกรรมการตรวจสอบล าดับที่ 1 และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท ดังต่อไปนี้ 

  1. สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ 

  2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

งานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรอืเห็นชอบการพิจารณา

ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบรษิัทฯ  

  3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท 

  4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรอืเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท 

รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบรษิัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการ

ท างาน เพื่อให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีการประชุมรว่มกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร ือ่งต่าง ๆ 

  5. พิจารณาเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบรษิัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 

  6. พิจารณาสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจ าปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความ

เสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) 

  7. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  8. ดูแลให้บรษิัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนต่างต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม

หรอืประเด็นอื่น โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามที่

เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงจ้อรอ้งเรยีนต่าง ๆ 

  9. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาภายนอก หรอื ผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบรษิัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบรษิัทฯ 

  10. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทฯ 

  11. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

เพื่อพิจารณาความรบัผิดชอบของกรรมการตรวจสอบที่ก าหนดไว้  

  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิัทขอรบัรองต่อตลาดหลักทรพัย์ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัย์ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัย์ก าหนด 

    

 

 

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ 

(กรรมการ) 

 

(ตราประทับ) 

 

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ 

(กรรมการ) 

    

 

    


