กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แต่ ง ตัง้ ขึ้น โดยการอนุ ม ัติข องคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตัง้ ขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาหน้าทีช่ ่วยคณะกรรมการบริษทั ในการปฎิบตั ิ
หน้าทีก่ ากับดูแลเกีย่ วกับ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษทั มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีการสอบทานการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั รวมทัง้ รับผิดชอบในการจัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั
1. ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ น อสระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้รวมถึงป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4. สอบทานและดาเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ ายจัดการจัดให้มรี ะบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไขและการกากับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มคี วามเหมาะสม
เป็ นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป
5. พิจารณาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั และบริษทั ย่อย
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ เข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
8. พิจารณารายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงาน
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ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(8) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย ด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
11. ในการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่ อไปนี้ซ่งึ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
2.คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีอย่างน้อย 3 คน ซึง่ ในจานวนนี้อย่างน้อย 1
คน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
2. มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้คณะกรรมการบริษทั เลือก และแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
3.วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
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นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีท่กี รรมการตรวจสอบลาออกก่ อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่ อบริษัทฯ
ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถอื หุน้ จะได้พจิ ารณาแต่งตัง้ กรรมการท่านอื่นทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออกและให้บริษทั ฯ แจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย
ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ย ั งคง
เหลืออยู่
อนึ่งกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งได้ โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
4. การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอานาจใน
การเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจาเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุก ครัง้ ยกเว้นมีเหตุ จาเป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ท่ปี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือติดภารกิจทีจ่ าเป็ น ให้กรรมการตรวจสอบทีม่ าประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่ง ท่านเป็ น
ประธานทีป่ ระชุม
4. การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริหาร หรือผูต้ รวจสอบภายใน หรือผูส้ อบบั ญชี ต้องจัดให้มขี น้ึ อย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องทีพ่ จิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
6. ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคาสังของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
่
นาส่งหนังสือเชิญประชุ ม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็ว กว่า นัน้ ได้ โดยให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้บ ัน ทึก
รายงานการประชุม
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7. คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผูท้ ่เี กีย่ วข้อง ได้แก่กรรมการบริษทั ผู้บริหาร หรื อพนักงานของ
บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
5.การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบ และจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั และลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
การทบทวนกฎบัตร และการประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบควรทบทวนกฎบัตร เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเองอย่างน้อยปี ละครัง้ และสรุปผลนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณา
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 โดยยกเลิกฉบับเดิมและมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป

ลงชื่อ
(นายปรีชา อรรถวิภชั น์)
ประธานกรรมการบริษทั
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