
 

 
 
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี์� จาํกดั (มหาชน) 
กฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทที� # 
ข้อความเบื'องต้น 

 
ข้อ#  กฎบตัรนี
เรยีกว่า “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี� จาํกดั (มหาชน)” 
 
ข้อ )  คาํนิยาม 

 
(1)  “ไทย อะโกร” หมายถงึ บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี� จาํกดั (มหาชน) 
 
(2)  “สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
(3)  “รายการที�เกี�ยวโยงกนั” หมายถงึ รายการที�เกี�ยวโยงกนัตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอื การทาํธุรกรรมระหว่าง ไทย อะโกร  หรอืบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

(4)   “บุคคลที� เกี�ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรพัย์และให้รวมถึงบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. @ABA ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� E) พ.ศ. @AAF 
ซึ�งหมายถงึ 

(ก)  กรรมการของนิตบิุคคลที�มอีาํนาจควบคมุกจิการ ไทย อะโกร 
(ข)  คูส่มรส บุตรหรอืบุตรบุญธรรมที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการตาม (ก) 
(ค)  นิตบิุคคลที�บุคคลตาม (ก) หรอื (ข) มอีาํนาจควบคมุกจิการ 
(ง)  บุคคลใดที�กระทาํการดว้ยความเขา้ใจหรอืความตกลงว่า หากบรษิทัทาํธุรกรรมที�ใหป้ระโยชน์

ทางการเงนิแก่บุคคลดงักล่าว บุคคลดงัต่อไปนี
 จะไดร้บัประโยชน์ทางการเงนิดว้ย  ทั 
งนี
 เฉพาะการทําธุรกรรม
ดงักล่าว 

F)  กรรมการของบรษิทั  
@)  ผูบ้รหิารของบรษิทั 
B)  บุคคลที�มอีาํนาจควบคมุกจิการบรษิทั 
E)  กรรมการของบุคคลที�มอีาํนาจควบคมุกจิการบรษิทั  
A)  คูส่มรส บุตรหรอืบุตรบุญธรรมที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลตาม (F) (@) (B) หรอื (E) 
 

(5) “บริษทัใหญ่” หมายถงึ  
(ก)   บรษิทัที�ถอืหุน้ใน ไทย อะโกร เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของ ไทย 

อะโกร 
(ข)  บรษิทัที�ถอืหุน้เกนิกว่าบรษิทัตาม (ก) เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง

ทั 
งหมดของบรษิทันั 
น 
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(ค)  บรษิทัที�ถอืหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ�มจากบรษิทัที�ถอืหน้ในบรษิทัตาม (ข) โดยการถอืหุน้
ของบรษิทัดงักล่าวในแต่ละทอดมจีํานวนเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของบรษิทัที�
ถกูถอืหุน้นั 
น 

(ง)  บรษิัทที�ถอืหุน้ใน ไทย อะโกร ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมรวมกนัเกนิกว่าร้อยละห้าสบิ ของ
จาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของ ไทย อะโกร 

การถอืหุน้ตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (ง) ใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

(6) “บริษทัย่อย” หมายถงึ 
(ก) บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที� ไทย อะโกร มอีาํนาจควบคมุกจิการ 
(ข) บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที�บรษิทัยอ่ยตาม(ก) มอีาํนาจควบคมุกจิการ 
(ค) บรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที�อยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคมุกจิการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ�มม

จากการอยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคมุกจิการของบรษิทัยอ่ยตาม (ข) 
 

(7) “บริษทัร่วม” หมายถงึ 
(ก)  บรษิทัที� ไทย อะโกร หรอืบรษิทัยอ่ยถอืหุน้รวมกนัตั 
งแต่รอ้ยละยี�สบิแต่ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของ

จาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของบรษิทัที�ถกูถอืหุน้นั 
น   
(ข)  บรษิทัที� ไทย อะโกร หรอืบรษิทัย่อยมอีาํนาจในการมสี่วนร่วมตดัสนิใจเกี�ยวกบันโยบายทาง

การเงนิและการดําเนินงานของบรษิัท แต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมนโยบายดงักล่าวและไม่ถอืเป็นบรษิทัย่อยหรอื
กจิการรว่มคา้ 

การถอืหุน้ของ ไทย อะโกร หรอืบรษิทัยอ่ยใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

(8) “บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั” หมายถึง บรษิัทย่อยในลําดบัเดียวกนัตั 
งแต่สองบรษิัทขึ
นไปที�มี
บรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั 

 
(9) “ผู้บริหาร” หมายถงึ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารสี�รายแรกนับต่อ

จากประธานเจา้หน้าที�บรหิารลงมา ผูซ้ึ�งดาํรงตาํแหน่งเทยีบเทา่กบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารรายที�สี�ทกุราย และให้
หมายความถงึผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัช ีหรอืการเงนิที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึ
นไปหรอืเทยีบเทา่ 

 
(10) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มใน ไทย อะโกร เกนิกว่า

รอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของ ไทย อะโกร ทั 
งนี
การถอืหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งดว้ย 

 
(11) “อาํนาจควบคมุกิจการ” หมายถงึ  

(ก) การถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงในนิตบิุคคลหนึ�งเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจาํนวนสทิธอิอกเสยีง
ทั 
งหมดของนิตบิุคคลนั 
น 

(ข) การมอีาํนาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในที�ประชมุผูหุ้น้ของนิตบิุคคลหนึ�งไมว่่าโดยตรงหรอื
โดยออ้ม 

(ค) การมอีาํนาจควบคมุการแต่งตั 
งหรอืถอดถอนกรรมการตั 
งแต่ถงึหนึ�งของกรรมการทั 
งหมด ไม่
ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
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(12) “ส่วนราชการ” หมายถงึ หน่วยราชการที�เป็นราชการสว่นกลางตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ 
 
(13) “ผูถื้อหุ้นที�มีนัย” หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ใน ไทย อะโกร เกนิกว่ารอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง

ทั 
งหมดไทย อะโกร และการถอืหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
(14) “ผู้ที�เกี�ยวข้อง” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคล ตามมาตรา @AO(F) ถงึ (P) แห่งพระราชบญัญตัิ

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.@ABA ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดย มาตรา EB (F) ถึง (Q) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ฉบบัที� E) พ.ศ. @AAF ดงันี
 

(ก) คูส่มรสของบุคคลดงักล่าว 
(ข) บุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว 
(ค) หา้งหุน้สว่นสามญัซึ�งบุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) เป็นหุน้สว่น 
(ง) หา้งหุน้ส่วนสามญัจํากดัที�บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) เป็นหุน้ส่วนจําพวกไม่

จาํกดัความรบัผดิ หรอืเป็นหุน้สว่นจําพวกจํากดัความรบัผดิที�มหีุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละสามสบิของหุน้ทั 
งหมดของหา้ง
หุน้สว่นจาํกดั 

(จ) บรษิัทจํากดัหรอืบรษิัทมหาชนจํากดัที�บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) หรอืหา้ง
หุน้สว่นตาม (ค) หรอื (ง) ถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละสามสบิของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 
งหมดของบรษิทันั 
น หรอื 

(ฉ) รษิัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัที�บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรอืห้าง
หุน้ส่วนตาม (ค) หรอื (ง) หรอืบรษิทัตาม (จ) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละสามสบิของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ล้ว
ทั 
งหมดของบรษิทันั 
น 

(ช) นิตบิุคคลที�บุคคลดงักล่าวสามารถมอีาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคล 
 

(15) “กรรมการอิสระ” หมายถงึ กรรมการบรษิทัที�มคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี
 
(ก)  ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ�งของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของ ไทย อะโกร บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร ทั 
งนี
 ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั 
น ๆ ดว้ย 

(ข)  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืน
ประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ไทย อะโกร บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของ ไทย อะโกร เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที�ได้รบัการแต่งตั 
ง ทั 
งนี
ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืที�ปรกึษา ของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ไทย อะโกร 

(ค)  ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะ
ที�เป็น บดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั 
งคู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจ
ควบคมุ หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุ ของ ไทย อะโกร หรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง)  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั ไทย อะโกร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ไทย อะโกร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทั 
งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั ไทย อะ
โกร บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของ ไทย อะโกร เวน้แต่จะไดพ้น้ 
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จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัที�ไดร้บัการแต่งตั 
ง 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงนิด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม คํ
าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี
สิน รวมถึง
พฤตกิารณ์อื�นทาํนองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผลให ้ไทย อะโกร หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี
ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝา่ยหนึ�ง ตั 
งแต่รอ้ย
ละสามของสนิทรพัย์ที�มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทหรอืตั 
งแต่ยี�สบิล้านบาทขึ
นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า ทั 
งนี
การ
คาํนวณภาระหนี
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยว
โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี
ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี
ที�เกดิขึ
นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวนัที�มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีอง ไทย อะโกร บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืผู้มี
อาํนาจควบคุมของ ไทย อะโกร และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบบญัช ี
ซึ�งมผีูส้อบบญัชขีอง ไทย อะโกร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ 
ไทย อะโกร สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีกอ่นวนัที�ไดร้บัการแต่งตั 
ง 

 (ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมาย
หรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ไทย อะโกร บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีาํนาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั 
นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
กอ่นวนัที�ไดร้บัการแต่งตั 
ง 

(ช)  ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั 
งขึ
นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิของของ ไทย อะ
โกร หรอื บรษิัทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที�ปรกึษารบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�งของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 
งหมดของบรษิทั
อื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของ ไทย อะโกร หรอืบรษิทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของ 
ไทย อะโกร 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตั 
งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที�มลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (ก) ถงึ (ฌ) 
แลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของ ไทย อะโกร 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อีาํนาจควบคุมของ ไทย อะ
โกร โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั 
งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที�กาํหนดตามวรรคหนึ�ง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัไดร้บั
การผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าวกต่็อเมื�อ
บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัที�แสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา OQ/P แลว้ว่า การแต่งตั 
ง 
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บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอสิระ และจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล
ต่อไปนี
ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั 
งกรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลักษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที�ทําให้บุคคลดังกล่าวมี
คณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั 
งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตั 
งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อสิระ 
เพื�อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุน้ส่วน” หมายถงึ บุคคลที�ได้รบัมอบหมายจากสาํนัก

งานสอบบญัชหีรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชื�อในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการใหบ้รกิาร
ทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนั 
น 

(16) “กรรมการที� มีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการที�ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร 
กรรมการที�ทาํหน้าที�รบัผดิชอบในการดาํเนินการใด ๆ เยี�ยงผูบ้รหิาร และใหห้มายความรวมถงึกรรมการที�อาํนาจลง
นามผูกพนั เว้นแต่จะแสดงไวเ้ป็นการลงนามผูกพนัตามรายการที�คณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลง
นามรว่มกบักรรมการรายอื�น 

(17) “ความเห็นที�เป็นอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรอืรายงานได้อย่างเสรตีามภารกจิที�
ไดร้บัมอบหมาย โดยไม่ตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิหรอืตําแหน่งหน้าที� และไม่ตกอยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด รวมถงึไม่มสีถานการณ์ใด ๆ ที�จะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเหน็ได้
ตามที�พงึจะเป็น 

(18) “การควบคมุภายใน” หมายถงึ กระบวนการ แผนการจดัองค์กร ระบบงาน และวธิกีารซึ�งมอียู่
ภายในองค์กร ซึ�งได้ร ับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการของ ไทย อะโกร และผู้บริหารขององค์กร โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจอยา่งสมเหตุสมผลเกี�ยวกบั 

(ก)  ความเชื�อถอืไดแ้ละความมคีณุภาพสมบรูณ์ของขอ้มลู 
(ข) การปฏบิตัติามนโยบาย แผนงาน วธิกีาร กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั 
(ค) การดแูล ปกป้อง ระวงัรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มปีระสทิธภิาพ 

และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการดาํเนินงานหรอืแผนงานที�กาํหนดไว ้
(ง)  การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั มปีระสทิธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ

ดาํเนินงานหรอืแผนงานที�กาํหนดไว ้
 

(19) “การตรวจสอบภายใน  หมายถงึ การใหค้วามเชื�อมั �นและการใหค้าํปรกึษา อย่างเที�ยงธรรมเป็น
อสิระ เพื�อเพิ�มคุณค่าและปรบัปรุงการดําเนินงานของ ไทย อะโกร การตรวจสอบภายในช่วยให ้ไทย อะโกร บรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสี�ยง การควบคุม และการกํากบั
ดแูล อยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ  
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บทที� ) 
องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

 

ข้อ 8  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการของ ไทย อะโกร ที�มคีวามเป็นอสิระและไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้รหิารตามคุณสมบตัิที�กําหนดในนิยามกรรมการอสิระ จํานวนอย่างน้อย B (สาม) คน ซึ�งได้รบัการแต่งตั 
งจาก
คณะกรรมการของ ไทย อะโกร หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของไทย อะโกร 

ในกรณีที�มกีารเสนอชื�อกรรมการตรวจสอบใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัหิรอืแต่งตั 
ง จะต้องเปิดเผยรายชื�อ
พร้อมทั 
งประวตัิและมขีอ้ความระบุว่าผู้ที�ได้รบัการเสนอชื�อให้แต่งตั 
งนั 
นมคีุณสมบตัิและมคีวามเป็นอสิระตามที�
กาํหนดในกฎบตัรนี
โดยจะตอ้งระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

เมื�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรอืมเีหตุใดที�กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้น
ครบวาระ มผีลใหก้รรมการตรวจสอบน้อยกว่า B (สาม) คน คณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งแต่งตั 
ง
กรรมการตรวจสอบรายใหมใ่หม้กีรรมการตรวจสอบไมน้่อยกว่า B (สาม) คนภายใน B (สาม) เดอืนนบัแต่วนัที�จาํนวน
สมาชกิไมค่รบถว้น เพื�อใหเ้กดิความต่อเนื�องในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ข้อ 9  กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑต่์อไปนี
      
 (F) ตอ้งได้รบัแต่งตั 
งจากคณะกรรมการหรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของ ไทย อะโกร ใหเ้ป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 
(@) ตอ้งไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของ   

ไทย อะโกร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของ ไทย อะโกร 

 (B) ตอ้งมหีน้าที�ในลกัษณะเดยีวกบัที�กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ย
คณุสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั 
งนี
ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ�งคนที�มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในการสอบทาน
ความน่าเชื�อถอืของงบการเงนิได ้

ข้อ :  กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพยีงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้อย่างต่อเนื�อง และสมํ�าเสมอในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ดําเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกดิขึ
นและควรได้เพิ�มพูนความรู้
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ ไทย อะโกร อยา่งต่อเนื�องเพื�อเพิ�มประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ข้อ ;  คณะกรรมการบรษิัทหรอืคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาคดัเลือกและแต่งตั 
งกรรมการ
ตรวจสอบ F คนใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

การคดัเลอืกประธานกรรมการตรวจสอบควรจะตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบถงึคุณสมบตัทิี�สามารถเป็น
แกนนําได้ เนื�องจากประธานกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลที�จะใหค้วามมั �นใจในความมปีระสทิธผิลโดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ�งจะมผีลต่อการวางแผนงานอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นผูนํ้าในการประชุมใหเ้ป็นไปใน
แนวทางที�ถกูตอ้ง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

-7- 
 

ข้อ <  ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั 
งบุคคลที�เหมาะสมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแต่จะเหน็สมควรเพื�อใหม้หีน้าที�ในการจดัเตรยีมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงานใหม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (ถา้ม)ี 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแต่อยา่งใดทั 
งสิ
นในทกุกรณี 

 

ข้อ =  กรรมการตรวจสอบรวมทั 
งประธานกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ B (สาม) ปี 
กรรมการตรวจสอบซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดร้บัการแต่งตั 
งใหมอ่กีกไ็ด ้

นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการตรวจสอบจะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบจะตอ้งแจง้
ต่อ ไทย อะโกร ล่วงหน้า F (หนึ�ง) เดือนพร้อมด้วยเหตุผล เพื�อคณะกรรมการบรษิทัหรอืที�ประชุมผู้ถอืหุ้นจะได้
พจิารณาแต่งตั 
งกรรมการอื�นที�มคีณุสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลที�ลาออก โดยให ้ไทย อะโกร แจง้การลาออกพรอ้ม
สง่สาํเนาหนงัสอืลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ย 

(3) พน้จากตาํแหน่งกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการอสิระของ ไทย อะโกร 
(4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหอ้อกหรอืถกูถอดถอน 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระที�ประชุมผูถ้อื

หุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตั 
งบุคคลที�มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที�เขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ�งตนดํารงตําแหน่ง
แทน 

ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบพน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระให ้ไทย อะโกร แจง้พรอ้มเหตุผลของการ
พน้จากตําแหน่งดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทนัทแีละ/หรอืนําส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยโดยวธิกีารตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยว่าดว้ยการรายงานผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์  

 

บทที� 8 
ขอบเขตและอาํนาจหน้าที� 

 

ข้อ >  คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ที�สาํคญัตามที�ไดร้บัมอบหมายจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้และหรอื
คณะกรรมการบรษิทัดงัต่อไปนี
 

(1) สอบทานให ้ไทย อะโกร มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทานให ้ไทย อะโกร มรีะบบการควบคมุภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั 
งโยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
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(3) สอบทานให้ ไทย อะโกร ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของ ไทย อะโกร 

(4) พจิารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั 
งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทําหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชี
ของ ไทย อะโกร และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั 
งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการ
เขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 
ง 

(5) พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามจดัแย้งทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทั 
งนี
 เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ ไทย อะโกร 

(6)  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจําปี
(แบบ Ab-F) และรายงานประจําปี(แบบ Ab-@) ของ ไทย อะโกร  ซึ�งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี
 

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงนิของ 
ไทย อะโกร 

(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ ไทย อะโกร 
(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของ ไทย อะโกร 
(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละทา่น 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตาม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื�นที�เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความ

รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(P) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของ ไทย อะโกร มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(O) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อย

ไตรมาสละหนึ�งครั 
ง รวมแลว้อยา่งน้อยปีละสี�ครั 
ง 
 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามวรรคหนึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการของ 
ไทย อะโกร โดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดําเนินงานของ ไทย อะโกร ต่อ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบให ้ไทย อะโกร แจง้มตกิารเปลี�ยนแปลง 
หน้าที�และจดัทาํรายชื�อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มกีารเปลี�ยนแปลงตามแบบที�ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด และนําสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน B วนัทาํการนบัแต่วนัที�ม ี
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การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดยวธิกีารตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรายงานผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
ข้อ #?  ในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการ

กระทําดงัต่อไปนี
 ซึ�งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของ ไทย อะโกร ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ ไทย อะโกร เพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที�
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการที�เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุรติหรอืมสีิ�งผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของ ไทย อะโกร  
หากคณะกรรมการของ ไทย อะโกร หรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ�งกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ�งอาจจะรายงานว่ามรีายการ  หรอืการกระทาํตามวรรคหนึ�งต่อสาํนกังาน  
ก. ล. ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้
 

ข้อ ##  เพื�อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี
อาํนาจดงัต่อไปนี
 

 

(1) อาํนาจในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัฝา่ยจดัการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจเชญิใหฝ้า่ยจดัการ ผูจ้ดัการ/หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนักงานของ 

ไทย อะโกร ที�เกี�ยวขอ้งมาร่วมประชุม ชี
แจง ใหค้วามเหน็ หรอืส่งเอกสารตามที�เหน็ว่าเกี�ยวขอ้งและจําเป็นได้ทุก
ประการ 
 

(2) อาํนาจในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัผูต้รวจสอบภายใน 
(ก)  กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญช ี

คณะกรรมการบรษิทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ข)  ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตั 
ง ถอดถอน โยกยา้ย เลกิจา้งและพจิารณาความดคีวามชอบ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(ค)  ใหห้ลกัประกนัในความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 
(ง)  ใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใตก้ารอาํนวยการของกรรมการ

ตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร  โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดูแลงานตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เชน่ แผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ เป็นตน้ และใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิารกาํกบัดูแล
การปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เชน่ การลา การเดนิทางเป็นตน้ 
 

(3)  อาํนาจในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี
(ก) สอบทานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี
(ข) เสนอรายชื�อผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทั พร้อมทั 
งค่าตอบแทนในการสอบบญัชี

ประจาํปี เพื�อขอรบัการแต่งตั 
งจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 
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(ค) กาํหนดอตัราคา่จา้งในงานบรกิาร และงานที�ปรกึษาอื�นที�ผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หบ้รกิาร 

(ง) เมื�อคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี�ยวกับข้อเท็จจริงเกี�ยวกับ
พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หรอืบุคคลซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานไดก้ระทาํ
ความผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบโดยไม่ชกัชา้ และรายงานผลการตรวจสอบเบื
องตน้ใหแ้ก ่
คณะกรรมการบรษิทั สาํนกังาน ก. ล. ต. และผูส้อบบญัชรีบัทราบภายใน Bo (สามสบิ) วนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้จาก
ผูส้อบบญัช ี
             

(4) อาํนาจในสว่นอื�น ๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจตรวจสอบผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและเรื�องที�เกี�ยวขอ้งภายในขอบเขตอาํนาจ

หน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอีํานาจว่าจ้างผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาปรกึษาหารอืและใหค้วามเหน็ได้
ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเหน็สมควรและเหมาะสมโดย ไทย อะโกร เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที� 
เกดิขึ
น ทั 
งนี
ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ปฏบิตัติามบทบาทและหน้าที�ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบตาม
เอกสารที�แนบทา้ยกฎบตัรนี
 ซึ�งถอืเป็นสว่นหนึ�งของกฎบตัรนี
 

 
บทที� 9 

การประชุม 
 

ข้อ #)  ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพจิารณางบการเงนิและเรื�องอื�น ๆ อย่างน้อยไตรมา
สละหนึ�งครั 
ง โดยใหเ้ลขานุการนําส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั เพื�อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื�องต่าง ๆ หรือเรยีกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณา
เพิ�มเตมิได ้

นอกจากนี
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ�งอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาเรื�องอื�น ๆ ไดต้ามที�จะเหน็สมควรและเหมาะสม 

 

ข้อ #8  กรรมการตรวจสอบที�มสีว่นไดเ้สยีในเรื�องใดที�พจิารณา หา้มแสดงความเหน็และออกเสยีงลงมตใิน
เรื�องนั 
น ๆ โดยใหร้ะบุชื�อกรรมการตรวจสอบและเรื�องที�มสี่วนได้เสยีไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื�องนั 
น ๆ 
อยา่งชดัเจน 
 

ข้อ #9 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั 
งจะตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมดว้ยตนเอง
เกนิกว่ากึ�งหนึ�ง จงึจะถอืว่าครบเป็นองคป์ระชมุที�จะพจิารณาเรื�องต่าง ๆ ได ้
 

ข้อ #: การออกเสยีงลงมตใินที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถ้อืเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองที�ประชุมโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบไมม่สีทิธอิอกเสยีงชี
ขาด ทั 
งนี
ใหบ้นัทกึความเหน็ของกรรมการตรวจสอบที�เหน็ชอบและมี
ความเหน็แยง้ไวใ้นรายงานการประชมุในเรื�องที�ลงมตนิั 
น ๆ ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-FF- 
 

บทที� : 
เบด็เตลด็ 

 

ข้อ #;  ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนหน้าที�ทุกฉบับและให้ใช้กฎบัตรนี
แทน  ทั 
งนี

ขอ้กาํหนดในกฎบตัรนี
จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของ ไทย อะ โกร และบทบญัญตัขิองกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  ในกรณี
ที�ขอ้กาํหนดในกฎบตัรนี
ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัของ ไทย อะโกร  และบทบญัญตัขิองกฎหมายจะไม่มผีลใชบ้งัคบัอกี
ต่อไป 

 

ข้อ #7  กฎบตัรนี
ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตั 
งแต่ วนัที� @O พฤษภาคม @AA@  เป็นตน้ไป 
การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎบตัรนี
จะกระทําได้เมื�อไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ

บรษิทัเทา่นั 
น 

 

ข้อ #8 เรื�องใด ๆ ที�กฎบตัรนี
กําหนดใหแ้จง้หรอืรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และหรอืตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ให้เริ�มปฏิบัติเมื�อ ไทย อะโกร ได้รบัอนุมตัิให้นําหลักทรพัย์เข้าจดทะเบียนซื
อขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้หรอืไดร้บัอนุมตัเิป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี์� จาํกดั (มหาชน) 
เอกสารแนบท้ายกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทและหน้าที�ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั 
(1) อนุมตักิฎบตัรเกี�ยวกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อแสดงขอบเขต หน้าที�และความรบัผดิชอบที�ชดัเจน 
(2) จดัใหม้ขี ึ
นซึ�งหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) และกาํหนดบทบาทที�

เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั 
(3) จดัตั 
งหน่วยงานตรวจสอบภายในและจดัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสี�ยงที�

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
(4) ดแูลใหฝ้า่ยจดัการและหรอืเลขานุการบรษิทัจดัใหม้ทีะเบยีนกรรมการพรอ้มทั 
งรายการอื�นตามที�กฎหมาย

กาํหนด 
 
หน้าที�ของฝา่ยกฎหมาย (ถา้ม ีแต่ถา้ไมม่ใีหห้น่วยงานที�รบัผดิชอบเป็นผูด้าํเนินการ) 
(1) จดัทาํสรปุคดคีวามของบรษิทัพรอ้มความเหน็จดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อทราบเป็นระยะ ๆ 
(2) เขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบและที�ปรกึษาทางกฎหมายจากภายนอก ในกรณีที�มรีายการที�มี

ผลกระทบกบังบการเงนิ หรอืในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
 
หน้าที�ของฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
(1) จดัทาํงบการเงนิใหแ้ลว้เสรจ็ตามกาํหนดเวลาการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปกตคิวรสง่ให้

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน Bo (สามสบิ) วนั นบัจากวนัสิ
นสดุแต่ละไตรมาส 
(2) ตดิตามมาตรฐานการบญัชใีหม ่ๆ อยูต่ลอดเวลา และแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบเมื�อมกีารประกาศใช้

มาตรฐานฉบบัใหมท่ี�มผีลกระทบต่อบรษิทั 
(3) หากมกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายทางการบญัช ีตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
(4) ตดิตามและตรวจสอบรายการที�เขา้ลกัษณะเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืกรณีที�มกีารขดัแยง้ทางผลประโยชน์

แลว้รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั 
นเพื�อดาํเนินการใหถ้กูตอ้งแลว้แต่กรณี ทั 
งนี
ใหร้ายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบและพจิารณาในสว่นที�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

หน้าที�ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(1) เสนอแผนงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัความเสี�ยง โดยตอ้งรวมการตรวจสอบการ

ประมวลผลทางอเิลค็โทรนิกส ์และการตรวจสอบรายการระหว่างบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัไวเ้ป็นสว่นหนึ�งของ
แผนงานตรวจสอบ 

(2) ตอ้งทราบความเสี�ยงทางธุรกจิและความเสี�ยงทางการควบคมุเพื�อการวางแผนการตรวจสอบที�เหมาะสม และ
รายงานถงึระดบัความเสี�ยงที�สาํคญั ตลอดจนวธิบีรรเทาความเสี�ยงใหล้ดน้อยลง 

(3) สอบทาน ปรกึษาหารอื และพจิารณาถงึขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและ
ผูส้อบบญัช ีรว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีใหม้คีวามสมัพนัธแ์ละเกื
อกลูกนัในสว่นที�เกี�ยวกบั
การตรวจสอบดา้นการเงนิ และครอบคลุมถงึเรื�องต่าง ๆ ที�จะตรวจสอบ เพื�อลดความซํ
าซอ้นของงานตรวจสอบ
และประสทิธผิลที�จะไดร้บัจากทรพัยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี
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(4) รายงานเพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาในเรื�องความเพยีงพอของ 
(4.1) ระบบการควบคมุภายในซึ�งรวมถงึระบบการควบคมุภายในโดยใชค้อมพวิเตอรห์รอือเีลค็โทรนิกส ์
(4.2) ขอ้บกพรอ่งสาํคญัที�ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายในและฝา่ยจดัการ มคีวามเหน็รว่มกนั 

(5) รายงานกบัฝา่ยจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบในหวัขอ้ต่อไปนี
 
(5.1) ขอ้บกพรอ่งสาํคญัที�ตรวจพบในระหว่างปี 
(5.2) ความยุง่ยากที�เกดิขึ
นในระหวา่งตรวจสอบ ซึ�งอาจจะรวมถงึขอบเขตการปฏบิตังิานหรอือปุสรรคในการ

เขา้ถงึขอ้มลูที�จาํเป็นสาํหรบัการตรวจสอบ 
(6) รายงานผลการตรวจสอบโดยเฉพาะ FINANCIAL AUDIT และ COMPLIANCE AUDIT หรอืเรื�องที�เหน็สมควร

ใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบภายใน Bo วนั นบัจากวนัสิ
นสดุแต่ละไตรมาส 
 
หน้าที�ของผูส้อบบญัชภีายนอก 
(1) เขา้รว่มการประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบทกุปีในการวางแผนตรวจสอบ และกอ่นที�ผูส้อบบญัชจีะรบัรองงบ

การเงนิประจาํปี 
(2) จดัสง่งบการเงนิในแต่ละไตรมาสอยา่งน้อย A (หา้) วนัทาํการกอ่นการจดัสง่งบการเงนิใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยและสาํนกังาน ก.ล.ต. 
(3) รายงานถงึระดบัความเสี�ยงที�สาํคญั ตลอดจนวธิบีรหิารและหรอืวธิบีรรเทาความเสี�ยงต่าง ๆ 
(4) รายงานถงึงานบรกิารและงานที�ปรกึษาอื�นที�ผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หบ้รกิาร 
(5) รายงานกบัฝา่ยจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบเมื�อการตรวจสอบประจาํปีสิ
นสดุลงเพื�อพจิารณาในประเดน็

ดงัต่อไปนี
 
(5.1) งบการเงนิประจาํปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
(5.2) รายงานของผูส้อบบญัช ี
(5.3) ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี
(5.4) ความยุง่ยากหรอืขอ้ขดัแยง้ที�มนียัสาํคญักบัฝา่ยจดัการในระหว่างที�ผูส้อบบญัชปีฏบิตังิานอยู ่
(5.5) สาระสาํคญัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานการตรวจสอบที�คณะกรรมการตรวจสอบควรทาํความเขา้ใจ

หรอืสื�อความกบัผูส้อบบญัช ี
(6)  แจง้ขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการหรอืบุคคลซึ�งรบัผดิชอบในการดาํเนินงาน
ไดก้ระทาํความผดิใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัรบัทราบเพื�อดาํเนินการตรวจสอบ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื
องตน้ใหแ้กส่าํนกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชรีบัทราบภายใน Bo (สามสบิ) วนั
นบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี
       ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมด่าํเนินการตามที�ผูส้อบบญัชแีจง้ในวรรคกอ่น ใหผู้ส้อบบญัชแีจง้ให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-B- 
 
หน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) จดัทาํและเกบ็รกัษารายงานการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็นมาตรฐาน 
(2) ประสานกบัเจา้หน้าที�หน่วยงานต่าง ๆ ในบรษิทั เพื�อมาใหข้อ้มลูและหรอืชี
แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

แต่ละเรื�องแต่ละกรณีไป 
(3) สรปุเสนอผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบหรอืพจิารณาเป็นแต่

ละไตรมาส 
(4) ยกรา่งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปีเพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากอ่นเปิดเผยไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ Ab-F) และรายงานประจาํปี (แบบ Ab-@) 
 
 
 
 


