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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจัดตั้ งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าหน้าที่ช่วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิ น
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การด าเนินกิจการของบริษัทฯ  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติตลอดจนมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่ดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็น
การตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง สร้างความม่ันใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียว่ามีการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม 
โปร่งใส มีการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ
จ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลท าการเลือกกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

3. คุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะต้องมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

4.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

4.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

4.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลโดยมี
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน 
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7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

8) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

4.7 จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนุมัติ  

4.8 ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความ
ต่อเนื่อง  

4.9 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ  

4.10 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป 

4.11 เสนอแนะข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน 
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

4.12 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจ าเป็น 

4.13 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

4.14 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร หาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด  
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
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ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

5. วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 

5.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัท   

5.2 การพ้นต าแหน่ง  

1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
ครบวาระ ลาออก หรือถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

2) ในกรณีกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ  กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรทดแทนกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่ลาออก 

5.3 ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ด้วย 

 

6. การประชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ โดย 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะต้องมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

6.2 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่าสองในสาม   

6.3 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 



  
บริษัท มหาชยัฟู้ดส์ จ ากัด 

 

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 6 

 

6.4 กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ 

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ส าคัญ โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

6.6 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีสิทธิในการขอข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยอาจเชิญฝ่าย
จัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่ก าหนดได้ และใน
กรณีส าคัญและจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญอิสระและ/
หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลด้วยก็ได้ 

6.7 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลควรจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการ

ประชุมหรือรายงานอ่ืนใดที่มีความส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เพ่ือท าให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารอย่างระมัดระวังและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

7.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท าเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซึ่งระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลในเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน 

2) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการบริหารความเสี่ย ง
และกระบวนการก ากับดูแลกิจการ 

3) รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

7.1.2 รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา 

1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2) รายการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานราชการ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลพบว่ามีการเพิกเฉยโดยไม่มีเหตุอันควรต่อการ

ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซึ่งได้มีการหารือร่วมกัน
กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารก่อนหน้าแล้ว กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ 

7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

7.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 

7.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

7.3.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.3.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

7.3.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7.3.6 ผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ 

7.3.7 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน 

7.3.8 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

7.3.9 รายงานอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง 

และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี 


