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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) แต่งตัง้ขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั ในการปฎบิตัิ
หน้าทีก่ ากบัดูแลเกีย่วกบั ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ประสทิธภิาพระบบควบคุมภายใน และการปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบและหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และมกีารสอบทานการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทั รวมทัง้รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 

1. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรอื การว่าจ้างบรษิัทตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัไดร้วมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. สอบทานและด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารหรอืฝ่ายจดัการจดัใหม้รีะบบหรอืช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอื
รอ้งทุกขร์วมทัง้การปรบัปรุงแกไ้ขและการก ากบัดูแลเรื่องการรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขใ์หม้คีวามเหมาะสม
เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป 

5. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พจิารณารายการเกีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

9.   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน 
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     ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 
(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
11. ในการปฎิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี้ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุง แก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบและคณุสมบติัดงัน้ี 

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอสิระ และมอีย่างน้อย 3 คน ซึง่ในจ านวนนี้อย่างน้อย 1 
คน ต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิ 

2. มคีุณสมบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3. ให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืก และแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. เลขานุการบรษิทัท าหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

3.วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
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นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี้ หรอืตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ 

ล่วงหน้า 1 เดอืน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะไดพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการท่านอื่นทีม่ี

คุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออกและใหบ้รษิทัฯ แจง้การลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ย 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิัท

แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคง

เหลอือยู่ 

อนึ่งกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งได ้ โดยมคีณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 
 

4. การประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอี านาจใน

การเรยีกประชุมเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรอืตดิภารกจิทีจ่ าเป็น ใหก้รรมการตรวจสอบทีม่าประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านเป็น
ประธานทีป่ระชุม 

4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบรหิาร หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอืผูส้อบบัญช ีต้องจดัใหม้ขีึน้อย่าง
สม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. การลงมตขิองกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี
ใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะต้องไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมตใินเรื่องนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ น าส่งหนังสอืเชิญประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเร่งด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิี
อื่น หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม 
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7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชญิผูท้ี่เกีย่วขอ้ง ได้แก่กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร หรือพนักงานของ
บรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได้ 
 

5.การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัและลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

การทบทวนกฎบตัร และการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบตัร  เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

ตนเองอย่างน้อยปีละครัง้ และสรุปผลน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณา 
 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2562   เมื่อวนัที ่28 
พฤศจกิายน 2562 โดยยกเลกิฉบบัเดมิและมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

 

 

ลงชื่อ 

                                         (นายปรชีา อรรถวภิชัน์)    

       ประธานกรรมการบรษิทั 


