คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีจึงได้ พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท สอบทำน
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในอย่ำงโปร่ งใส และปรำศจำกกำรมีผลประโยชน์ขดั แย้ งเพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำน
ภำยในมีประสิทธิภำพ ถูกต้ องตำมกฎหมำย สอดคล้ องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี และเกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริ ษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้ อกำหนดที่
เกี่ยวข้ อง สร้ ำงควำมมัน่ ใจและควำมน่ำเชื่อถือแก่ผ้ ลู งทุน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำง
รอบคอบ มีควำมยุติธรรม โปร่ งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควร
กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีคณ
ุ สมบัติและหน้ ำที่ตำม
หลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์ฯ
1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีทกั ษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำระงำนที่ได้ รับมอบหมำย และต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงิน
1.3 ให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้ องมีลกั ษณะและคุณสมบัติเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
2.1
2.2
2.3
2.4

ได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรของบริ
้
ษัท
มีคณ
ุ สมบัติตำมพ.ร.บ. มหำชนฯ และตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 ท่ำนต้ องเป็ นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำรตรวจสอบจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระ
รำยนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ น
ข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
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(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตังเข้
้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง้ เข้ ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำร
แต่งตังเข้
้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิ จกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่
รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
2.5 เป็ นผู้ที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่และแสดงควำมเห็น หรื อรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยได้
อย่ำงเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้ ก ำรควบคุมของผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ
ญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
2.6 เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
2.7 สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หน้ ำ 38 จำก 100

คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
3. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน มีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
3.1 สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง และครบถ้ วน (accuracy and completeness) รวมทัง้
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และผู้ บริ หำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำสและประจ
้
ำปี และเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่ มี
ประสิทธิผล และกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำย อันจะมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท โดยได้ จัดตังหน่
้ วยงำนตรวจสอบภำยใน (Inter Audit) และหน่วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
(Compliance Unit) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัดให้ มี
กำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยหน่วยงำนเหล่ำนี ้มีควำมเป็ นอิสระ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกำรกำหนดบทลงโทษกรณี ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎต่ำง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้
ว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (Outsource) เพื่อทำงำนร่ วมกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ
ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบรำยกำรที่สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มีควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษัทมีระบบที่
มี ป ระสิท ธิ ภำพของระบบควบคุม ภำยในอี ก ชัน้ หนึ่ง ซึ่ง ครอบคลุม ทัง้ กำรด ำเนิ น งำน และกำรก ำกับ ดูแ ลกำร
ปฏิบตั ิงำน (Compliance Control) กำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรใช้ ควำมสำคัญต่อรำยกำรผิดปกติทงหลำย
ั้
3.3 สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.4 พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนประสำนงำนกับผู้สอบ
บัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปั ญหำที่พบระหว่ ำงกำร
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผ้ ูสอบบัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ รวมทัง้ เข้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วย อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.5 พิ จ ำรณำกำรเปิ ด เผยข้ อ มูลของบริ ษัทในกรณี ที่ เกิ ด รำยกำรเกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อ ำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ให้ มีควำมถูกต้ องและครบถ้ วน และให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ
รวมทัง้ เปิ ดเผยข้ อมูลในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
3.6 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้ องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
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(5)
(6)
(7)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
ควำมเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รั บ จำกกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎบัต ร
(Charter)
(8) รำยงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเป็ นประจำ อย่ำงน้ อย
ไตรมำสละ 1 ครัง้
(9) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
3.7 ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภำยในระยะเวลำที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หำกคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในระยะเวลำข้ ำงต้ น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีร ำยกำรหรื อ กำรกระทำตำมข้ ำ งต้ น ต่อ สำนัก งำน ก.ล.ต.หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ
3.8 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.9 ทบทวนข้ อบังคับ และผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.10 ดูแลให้ บริ ษัทมีช่องทำงกำรรับแจ้ งเบำะแสและข้ อร้ องเรี ยนต่ำง ๆ เกี่ยวกับรำยงำนในงบกำรเงินที่ไม่เหมำะสมหรื อ
ประเด็นอื่น โดยทำให้ ผ้ แู จ้ งเบำะแสมัน่ ใจว่ำ มีกระบวนกำรสอบทำนที่เป็ นอิสระ และมีกำรดำเนินกำรติดตำมที่
เหมำะสม
3.11 ในกรณีจำเป็ น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถขอคำปรึ กษำจำกที่ปรึ กษำภำยนอก หรื อ ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยตำมระเบียบของบริ ษัท
3.12 สอบทำนควำมถูกต้ องของเอกสำรอ้ ำงอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชันของกิจกำร
ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำยทุจริ ต
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงั นี ้
4.1 ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี ถดั ไป และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ อำจได้ รับกำรเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
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4.2 นอกจำกกำรพ้ นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ ำงต้ น กรรมกำรตรวจสอบพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี ้ หรื อตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
(4) พ้ นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท
4.3 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษัทโดยควรแจ้ งเป็ นหนังสือ
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริ ษัทจะแจ้ งเรื่ องกำรลำออกพร้ อม
สำเนำหนัง สือ ลำออกให้ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทรำบ ในกรณี ที่ ก รรมกำรตรวจสอบพ้ น จำกต ำแหน่ง ทัง้ คณะ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้ องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ำรับหน้ ำที่
4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรแต่งตัง้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้ กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยบุคคลที่เข้ ำเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่ นตำแหน่งได้ เพียงวำระที่ยงั คงเหลืออยู่
ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. กำรประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงั นี ้
5.1 ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงิน รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและเรื่ องอื่นๆ
อย่ำงน้ อยปี ละ 4 ครัง้ ทังนี
้ ้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรื่ อง
จำเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ ตำมแต่จะเห็นสมควร
5.2 กรรมกำรตรวจสอบที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
5.3 กำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ถือเอำควำมเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ ำงมำกเป็ นสำคัญในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของ
กรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นำเสนอเป็ นควำมเห็นแย้ งต่อคณะกรรมกำร
5.4 ให้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรในครำวถัดไปเพื่อทรำบ
ทุกครัง้
5.5 ให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.1 ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
6.2 ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อำจมี ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อ ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริ ษัทเพื่อดำเนินกำรปรั บปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
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คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
(1) รำยกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อข้ อกำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำน และได้ มีกำรหำรื อร่วมกันกับคณะกรรมกำรและผู้บริ หำรแล้ วว่ำต้ องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไข
เมื่อครบกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ ไข
ดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวโดยตรงต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
7. กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลำดหลักทรัพย์ ฯ
7.1 กำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
7.1.1. รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ถึงกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
พร้ อมนำส่งแบบแจ้ งรำยชื่อและ
ขอบเขตของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
7.1.2. นำส่งหนังสือรั บรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ พร้ อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมกำรมีมติแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบ
้
7.2 กำรเปลีย่ นแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.2.1. รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ถึงกำรเปลีย่ นแปลงสมำชิกกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำม
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2. นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้ รับกำรแต่งตังใหม่
้
พร้ อมกำรรำยงำนมติกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ภำยใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีมติของคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
7.3 รำยงำนมติที่ ประชุมคณะกรรมกำรถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ ำที่ และขอบเขตกำรดำเนิ น งำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่ อ ตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ตำมข้ อก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ภำยใน 3 วัน นับ แต่ วัน ที่ มี ม ติ ข อง
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
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