
 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) 
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
      คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดัตัง้ขึน้โดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและเพิ่มมลูค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนบัสนุนและ
ปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่     
ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียงและระบบ          
การตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้อง ประสานงานกับผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้รับผิดชอบในการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และน าเสนอในรายงานประจ าปีของบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
 
2. องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

2.1 องค์ประกอบ 
2.1.1   คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยทกุท่านเป็นกรรมการอิสระ 
2.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็น
บคุคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงิน 

2.1.3   คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตัง้เจ้าหน้าที่บริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีก 1 คน 

2.2 คุณสมบัต ิ

2.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2.2.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

2.2.3  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 



2.2.4  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย

การรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้

บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ

ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ

มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยง

กนั โดยอนโุลม และให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

2.2.5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.2.6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
อิสระ 

2.2.7  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

2.2.8  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

2.2.9  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 
 
 
 



3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
3.1   วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
3.2   กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

เหมาะสม  
3.3   นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบจะ              

พ้นต าแหน่งเมื่อ 
       - ตาย 

             - ลาออก 
             - คณะกรรมการบริษัทมมีติให้พ้นจากต าแหน่ง 
             - ขาดคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหลกัเกณฑ์ข้อก าหนด
ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ ก าหนดขึน้ 

3.4   เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตใุดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ มีผลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งท่านนัน้ 

 
4. อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

4.1   สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชี และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เปิดเผย
ข้อมลูอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ 

4.2   สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.3   สอบทานและให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ
ภายใน ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
รวมไปถึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบปฎิบตัิและกฏหมาย เพื่อให้
มัน่ใจว่ามีระบบควบคมุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้ 

4.4   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน หรือ
เห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ และ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีและค่าตอบแทน 

4.5  ร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 



4.6   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
มัน่ใจว่า สมเหตผุล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

4.7   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4.8   จดัหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

4.9   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ปีละ 1 ครัง้ 
4.10 ก ากบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนการและการจดัการรับเร่ืองร้องเรียนจากพนกังาน และบคุคลภายนอก 
4.11 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

 
5. กำรประชุม 

5.1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในท่ีประชมุ หากกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชมุในครัง้ใดให้กรรมการ
ตรวจสอบเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุแทน 

5.3 การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ใน

เร่ืองที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเร่ืองนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

5.4   การประชมุเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ต้องจดัให้มีขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.5 น าส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้ง     

การนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บนัทึก

รายงานการประชมุ 

6.กำรรำยงำน 
6.1. การรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท ารายงานกิจกรรมที่ท าระหว่างปี ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัท 

 



6.2 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

รายงานกิจกรรมตา่งๆที่ปฏิบตัิอย่างสม า่เสมอ ได้แก่ รายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็น

ต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในหรือรายงานอื่นใดทีเ่ห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ 

             รายงานส่ิงที่ตรวจพบทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา ได้แก่  รายการขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือ ข้อสงสยัว่าอาจมีการทจุริต หรือ มีความบกพร่องส าคญั ในระบบการควบคมุภายใน หรือ ข้อสงสยัว่ามี

การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดว่าด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. กำรประเมินผล 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อม

ทัง้ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีเป็นสาเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์ห้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างสม ่า เสมอในเร่ืองที่ เ ก่ียวกับ                  

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กฎบัตรฯ นีไ้ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และ         

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

                                                                                     (นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร) 
                                                                                 ประธานกรรมการบริษัท 

 


