บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ได้รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การกากับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ดังนี้
2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
2.2 เป็ นกรรมการอิสระ
2.3 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2.4 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน
2.5 มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษทั กาหนด
2.6 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ หากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
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3. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบ
วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุ ด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดเดิมที่หมดวาระลง ในการ
แต่ ง ตั้ง ต้อ งกระท าภายใน 2 เดื อ น นับ แต่ ว นั ครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม กรรมการ
ตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
3.2 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่ งที่ว่างในการประชุ มคราวถัดไป บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
3.3 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) พ้นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
(ค) ลาออก
(ง) ถึงแก่กรรม
(จ) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(ฉ) ขาดคุ ณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3.4 กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดื อน
พร้อมเหตุผล และบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยทันทีเพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูล้ งทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออก
ก่ อนครบวาระสามารถชี้ แจงถึ ง สาเหตุ ดังกล่ า ว ให้ส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
3.5 ในกรณี กรรมการตรวจสอบถู ก ถอดถอนก่ อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง บริ ษทั ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนก่อนครบวาระพร้ อมสาเหตุ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยทันที เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูล้ งทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนก่อนครบวาระสามารถ
ชี้ แจงถึ ง สาเหตุ ดัง กล่ า ว ให้ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
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4. กำรประชุม
4.1 วาระการประชุม มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 จานวนครั้งการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุ มกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจ
เรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ น
4.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเชิญผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม และให้ขอ้ มูลใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การลงคะแนนเสี ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ าหนด เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมี
ส่ วนได้เสี ย ในเรื่ องใด ไม่ มีสิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

5. อำนำจดำเนินกำร
5.1 กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
บริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.2 มีอานาจเชิ ญ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมา
ชี้แจงให้ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ
ขององค์กร
5.3 มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั

6. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
6.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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6.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย เลื่ อ นขั้น ต าแหน่ ง และ เลิ ก จ้า ง รวมทั้ง
ประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
6.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
6.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตลอดจนเข้า ร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.5 พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่ าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมู ลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ นที่ เห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.7 ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการ
กระทา ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
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บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดัง กล่ า ว ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.8 สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.9 ปรั บปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
6.10 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย
6.11 พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ได้รับจากกรรมการผูอ้ านวยการ ให้มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิจ
สภาพแวดล้อมบริ ษทั วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6.12 สอบทานการประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการทุจริ ต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดโอกาสการทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั น้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุ รกิจของบริ ษทั
6.13 รั บ เรื่ อ งแจ้ง เบาะแส การกระท าอัน ทุ จ ริ ต ที่ ค นในองค์ก รมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาลงโทษหรื อแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยตรงและคณะกรรมการบริ ษัท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษัท ต่ อ
บุคคลภายนอก
--------------------------------------------กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ได้รับอนุ มตั ิโดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ

บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
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