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กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good  Corporate 
Governance) และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.
2551 คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 

1. วตัถุประสงค์ 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบ จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใน
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบ และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการบริษทัและมีคุณสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ดงัน้ี 
 2.1 ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
 2.2 เป็นกรรมการอิสระ 
 2.3 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 2.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 
 2.5 มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัก าหนด 
 2.6 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
 ทั้งน้ี หากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษทั
ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
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3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 
 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบ
วาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการ
แต่งตั้ งต้องกระท าภายใน 2 เดือน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้
 3.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีว่างในการประชุมคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน  
 3.3 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
  (ข) พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
  (ค) ลาออก 
  (ง) ถึงแก่กรรม 
  (จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
  (ฉ) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 3.4 กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหน้า 1 เดือน 
พร้อมเหตุผล และบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัทีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนทราบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออก
ก่อนครบวาระสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้
 3.5 ในกรณี กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษทัตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยทนัที เพื่อให้ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุนทราบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนก่อนครบวาระสามารถ
ช้ีแจงถึงสาเหตุดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้
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4. กำรประชุม 
 
 4.1 วาระการประชุม  มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั พร้อมเอกสารประกอบท่ีเพียงพอ และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.2 จ านวนคร้ังการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจ
เรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น  
 4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเชิญผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และให้ขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 4.4 การลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  าหนด เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

5. อ ำนำจด ำเนินกำร 
 
 5.1 ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการ
บริษทัและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 5.2 มีอ านาจเชิญ ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมา
ช้ีแจงใหค้วามเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบั
ขององคก์ร 
 5.3 มีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.4 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ใน
กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 

6. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
 
 6.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
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 6.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง  โยกย้าย  เล่ือนขั้นต าแหน่งและ เลิกจ้าง รวมทั้ ง
ประเมินผลงาน หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 
 6.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 6.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งการบอกเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 6.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 6.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

  (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ
บตัร (Charter) 

  (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 6.7 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการ
กระท า ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 



 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าว ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 6.8 สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 6.9 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

 6.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 

 6.11 พิจารณานโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีไดรั้บจากกรรมการผูอ้  านวยการ ให้มีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ 
สภาพแวดลอ้มบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั 

 6.12 สอบทานการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อให้
มัน่ใจวา่ระบบดงักล่าว มีความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสการทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุดและมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

 6.13 รับเร่ืองแจ้งเบาะแส การกระท าอันทุจริต ท่ีคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง และตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงตามท่ีไดรั้บแจง้ และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 
 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทย ังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 
 

--------------------------------------------- 
 
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ีไดรั้บอนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
 

ลงช่ือ                
     (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)     
      ประธานกรรมการบริษทัฯ  
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