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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดูแลกิจการ 

ของ บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

 

1. วัตถุประสงค ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการ”) ของบริษัท ไทยวา จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบตามที

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้อบหมาย ทาํหนา้ทีอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือใหม้นัใจได้

ว่าการบรหิารกิจการดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลวุตัถปุระสงคต์ามทกีาํหนดไว ้

 

2.  องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ

 

2.1.   องคป์ระกอบ 

 

2.1.1.  คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ มีจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน 

ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกบัดูแลกิจการ

อย่างนอ้ย 2 ท่าน โดยทงัหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการบรหิาร 

2.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการจะคดัเลือกกรรมการ 1 ท่านใหด้าํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

2.1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการจะแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ 

 

2.2.   คุณสมบัต ิ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ ตอ้งมีคุณสมบตัิตามทีกาํหนดในกฎหมาย

มหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 

  

3. หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสยีง และกาํกับดูแลกิจการ 

 

1.   สอบทานใหบ้รษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2.   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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3.   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอเลิกจา้ง บุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

4.   สอบทานใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

5.   พิจารณารายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทังนี เพือใหม้นัใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

6.   รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ ต่อคณะกรรมการ

บรษิัทฯ 

7.   จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษัทฯ ซึงรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง 

และกาํกับดแูลกิจการ ทงันี โดยมีเนอืหาซงึประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปน ี

ก. ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชอืถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

ข. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

ค. ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

ง. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ. ความเห็นเกียวกบัรายการทอีาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียงและกาํกับดแูลกิจการแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการไดร้บั

จากการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎบตัร (charter) 

ซ. รายการอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

8.   สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงที

เหมาะสม มีประสิทธิผล และกาํกบัดแูลคณะกรรมการบรหิารความเสียง  

9.   ในการปฏิบัติหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อ

สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดังต่อไปนี ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ก. รายการทเีกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ข. การทจุรติหรือมีสิงผิดปกติหรือมคีวามบกพรอ่งทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
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ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือฝ่ายจดัการไม่ดาํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาดงักล่าว 

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ

กระทาํดังกล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยห์รือตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

10.   ดาํเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบืองตน้ใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์และผูส้อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีไดร้บัแจ้งจากผูส้อบบัญชี ขอ้เท็จจริง

เกียวกับพฤติการณ์อันควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึงรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทฯ    

ไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

11.   ปฏิบตัิการอืนใดตามทคีณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิาร

ความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ  

12.   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปี และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจาํทกุปี 

13.   กาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกับดแูลกิจการทดีีของบรษิัทฯ 

14.   ทบทวนนโยบายการกาํกับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั  

15.   กาํกบัดแูลใหม้ีนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัทเีหมาะสมเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และ 

16.   กาํกบัดูแลใหค้าํปรกึษาในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยงัยืนของบรษิัทฯ 

17.   ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการทุกปี รวมทังเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ ใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขตามความจาํเป็น 

 

4. อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดูแลกจิการ 

 

เพอืใหก้ารปฏิบตัิหนา้ทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ บรรลเุป้าหมาย ให้

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียงและกาํกบัดแูลกจิการ มีอาํนาจ ดงันี 

 

4.1.  อาํนาจในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัฝ่ายจัดการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ มีอาํนาจเชญิใหฝ่้ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบรษิทัฯ ทเีกียวขอ้งมาชแีจง ใหค้วามเห็น รว่มประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามทเีห็นว่าเกยีวขอ้งและจาํเป็น 
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4.2.  อาํนาจในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

 

4.2.1.  ประสานวตัถปุระสงคแ์ละความเขา้ใจทเีกียวขอ้งกบัการควบคุมภายในใหอ้ยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่าง

ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชภีายนอก และคณะกรรมการบรษิัทฯ  

4.2.2. ใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.2.3 ใหห้ลกัประกนัในความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบสอบภายใน 

 

4.3. อาํนาจในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัผู้สอบบัญชภีายนอก 

 

4.3.1. สอบทานและประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูส้อบบญัชภีายนอก 

4.3.2. เสนอชือและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกพรอ้มทังค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปีต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ เพอืขออนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

4.3.3. กาํหนดอตัราค่าจา้งในงานบรกิารและงานทีปรกึษาอืนทผีูส้อบบญัชภีายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิาร 

 

4.4. อาํนาจในส่วนอนืๆ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการมีอาํนาจในการตรวจสอบผูท้ีเกียวขอ้ง และ

เรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งภายในขอบเขตอาํนาจและหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และ

กาํกบัดแูลกิจการ รวมทงัมีอาํนาจในการว่าจา้งหรือเชิญผูเ้ชยีวชาญเฉพาะดา้นมาใหค้าํแนะนาํและความเห็นได้

ตามทคีณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการพิจารณาว่าเหมาะสม 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ ซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตงัใหม่อีกได ้

 

------------------------------------------------------------------------- 


