
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เ อ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้ง ท่ี 2/2565 เมื่อ                

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 ไดมีมติอนุมัติใหใชกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยมีขอความสาระสําคัญ

ดังตอไปนี้ :- 

บทที่ 1 : วัตถุประสงค 

คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นในการดําเนินกิจการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจึงไดแตงตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยใหจัดทํากฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานใหบริษัทมีระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหผู

มีสวนไดเสียทุกฝาย 
 

บทที่ 2 : ขอความเบื้องตน 

 ขอ (1)  กฎบัตรน้ีเรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)” 

 ขอ (2)  ใหกําหนดความหมายหรอืบทนิยามในกฎบัตรน้ีไวดังน้ี 

 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

 “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 “รายการท่ีเก่ียวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และให

รวมถึงบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกันตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง 

(ก) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท 

(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 

(ค) นิตบิุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ง) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมท่ีใหประโยชนทาง

การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปน้ี จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ท้ังนีจ้ากการทําธุรกรรมดังกลาว 

(1)  กรรมการของบริษัท 

(2)  ผูบริหารของบริษัท 

(3)  บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบรษิัท 

(4)  กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคมุกิจการบริษัท 

(5)  คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
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 “บริษัทใหญ” หมายถึง 

(ก) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

(ข) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม (ก) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทท่ีถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุนของ

บริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุน

นั้น 

(ง) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

“บริษัทยอย” หมายถึง  

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทยอยตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอด ๆ โดยเริ่ม

จากการอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (ข) 

“บริษัทรวม” หมายถึง 

(ก) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ข) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา การ

ถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

 “บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปท่ีมีบริษัทใหญเปน

บริษัทเดียวกัน 

 “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูจัดการหรือผูดํารง

ตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง

ตําแหนงระดับบริหารรายท่ี 4 ทุกราย และใหหมายถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปน

ระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

 “ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทเกินกวารอยละ 10 ของจํานวน

หุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

“อํานาจควบคมุกิจการ” หมายถึง 

 (ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

 (ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหน่ึงไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม หรือไมวาเพราะเหตอุื่นใด 

 (ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด ไมวา

โดยทางตรงหรอืทางออม 
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“สวนราชการ” หมายถึง หนวยราชการที่เปนราชการสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน 

“ผูถือหุนท่ีมีนัย” หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของกิจการน้ัน และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 

“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนด ดังนี ้

(1) คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

(2) บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 

(3) หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน 

(4) หางหุนสวนสามัญจํากัดท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวนจําพวกไม

จํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของหุนท้ังหมดของหาง

หุนสวนจํากัด 

(5) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหาง

หุนสวนตาม (3) หรือ (4) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 

(6) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหาง

หุนสวนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด

ของบริษัทนั้น 

(7) นิตบิุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม และไมเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่

เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการ

แตงต้ัง ท้ังนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง

เปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม ของ

บริษัท หรือบุคคลที่ไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง

ไมเปนหรอืเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรอืผูมีอํานาจควบคุม ของผูมคีวามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 
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ความสมัพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน

ดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ง

เปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง

มีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

           (ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

          (ช)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

 (ซ)  ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(ฌ)  ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

บริษัท  

 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(collective decision) ได  

 ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทไดรับการผอนผันขอหามการมี

หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเม่ือบริษัทไดจัดใหมีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอ

การปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนใน

วาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

 



- 5 -             

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม

เปนไปตามหลกัเกณฑที่กําหนด 

(2) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรอืแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนตาม (จ) และ (ฉ) คําวา “หุนสวน” หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบัญชีหรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทาง

วิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

“กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและหรือ กรรมการท่ีทํา

หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท เวนแตจะแสดง

ไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น 

“ความเห็นท่ีเปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล

หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 

 “การควบคุมภายใน” หมายถึง หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดผลโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและ

บุคลากร ออกแบบมาเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการ

รายงานและดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความเปนอิสระ ดําเนินกิจกรรมในการกอนใหเกิดความเช่ือม่ัน

และการใหคําแนะนําอยางเที่ยงธรรม  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกรและเพื่อ

ปรับปรุงวิธกีารปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลวุัตถุประสงคไดดวยการนําเอาวิธีการที่เปนระบบใช

หลักวิชาการในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับ

ดูแล 

 

บทที่ 3 : องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดาํรงตําแหนง 

 ขอ (3)  องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 3 (สาม)คน 

โดยผานการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารง

ตําแหนงหรอืมีเหตุอื่นใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระและมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่

กําหนดคือ 3 (สาม)คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม)เดือนนับตั้งแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองใน

การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอ (4)   ใหกําหนดคุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบไวดังน้ี 

                        (ก) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

     ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทจะตองเปดเผย

รายช่ือ ประวัติ ปที่ไดรับการแตงตั้งพรอมท้ังระบุวาผูที่ไดรับการแตงตั้งมีคณุสมบัติและความเปนอิสระตามท่ีกําหนดใน

กฎบัตรน้ีไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีเสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดังกลาวดวย 
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(ข) กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ โดยไมเปนกรรมการดังตอไปนี้ 

                            (1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดยีวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

                            (2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปน

บริษัทจดทะเบียน 

              (ค) มีหนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดไวในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                        (ง) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอง

มีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงินหรือมีความรูและ

ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

 ขอ (5)  กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ 

ขอ (6)  ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกและ

แตงต้ังกรรมการตรวจสอบ 1 (หน่ึง)ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

การคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบควรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถ

เปนแกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลท่ีจะใหความมั่นใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําในการประชุมใหเปนไปใน

แนวทางท่ีถูกตอง 

ขอ (7)  ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมีหนาที่จัดเตรียมการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ท้ังนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต

อยางใดท้ังสิ้นในทุกกรณ ี

ขอ (8)  กรรมการตรวจสอบรวมท้ังประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม)ป 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัท ดังนี ้

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(จ) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัท คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยผานการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการตรวจสอบไดเพียงเทากับ

วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 

กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกกอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะตองแจงตอบริษัท ลวงหนาอยางนอย 1 

(หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นท่ีมี

คุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก และใหบริษัทแจงพรอมเหตุผลของกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนง

กอนครบวาระตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันทีและหรือนําสงโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ีกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบไมควรเกิน 

3(สาม) วาระ หรือไมควรเกิน 9 (เกา) ปนั้น ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอยาง

สมเหตุสมผลถึงความจําเปนวาบุคคลดังกลาวมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในฐานะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ีให

เปดเผยการแตงต้ังในกรณีการดํารงตําแหนงเกิน 9 ป ไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนทุกครั้ง 

 

บทที่ 4 : ขอบเขต อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ขอ (9)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ท่ีสําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนและหรือ

คณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้  

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระของ

หนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย และหรือเลิกจาง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้ง ขอกําหนด

ของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ันของบริษัท ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน (“CAC” 

หรือ “Thai Private Sector Collective Action Against Corruption”) 

(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

โดยคาํนึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถึงประสบการณของพนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบ

บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 (หน่ึง)ครั้ง  

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อใหม่ันใจวาการทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสงูสุดตอบรษิัท 
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(7) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีด ี

(8) สอบทานและใหความเห็นชอบตอแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลครอบคลุมทั่วท้ังองคกรของบริษัทและบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุม

เดียวกัน 

(9)  สอบทานและดําเนินการใหฝายบริหารหรือฝายจัดการจัดใหมีระบบหรือขบวนการรับเรื่อง

รองเรียนหรือรองทุกขรวมทั้งการปรับปรุงแกไขและการกํากับดูแลเรื่องการรองเรียนหรือรองทุกขใหมีความเหมาะสม

เปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 

(10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป รวมทั้งรายงานผลการ

ประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาอยางนอยปละ 1 (หนึ่ง)ครั้ง 

(11)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป

(แบบ 56-1) และ รายงานประจําป (แบบ 56-2) ซ่ึงรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวนและเปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(ฉ) จํานวนครั้งท่ีประชุมและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละคน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร 

(charter) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดขึ้น 

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(12)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนแตละเรื่องแตละกรณี ๆ ไป 

(13)  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนระยะ ๆ 

อยางนอยไตรมาสละ 1 หนึ่งครั้ง  

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติการ

เปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม

แบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 (สาม)วัน
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นับตั้งแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงาน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ขอ (10)  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สาํคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝาผืนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตาม

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต.

และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

 ขอ (11)  เพื่อใหการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย จึงใหคณะกรรมการตรวจสอบ

มีอํานาจดังตอไปน้ี  

(1) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือพนักงาน

ของบริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเก่ียวของและจําเปนไดทุกประการ 

(2) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 

(ก) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยู ในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบ

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน 

(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับและควบคุมโดยตรง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะตองจัดทําแผนงานการตรวจสอบเปนการลวงหนาทุกปและนําเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับการออกคําสั่งการไปปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงานตรวจสอบดังกลาวตองอยูภายใต      

การกํากับดูแลของฝายจัดการ เพราะการสรุปผลการตรวจสอบท่ีจําเปนจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อฝายจัดการจะ

ไดออกคําส่ังไดทันกับเหตุการณ 

(3) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี 

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอกรวมท้ังใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้ง ถอดถอน และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก 

(ข) เสนอรายช่ือผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจําป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนรวมท้ังเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบ

บัญชีเพื่อเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมกลับเขามาใหมหรือเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิม 
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(ค) กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 

(ง) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวาผูบริหาร

ระดับสูงหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ

ตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีรับทราบภายใน 30 (สามสิบ)วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง

จากผูสอบบัญช ี

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามท่ีผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ใหผูสอบ

บัญชีแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(4) อํานาจในสวนอื่น ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูที่เก่ียวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขต

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาให

คําปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ท้ังนี้ใหหนวยงาน

ตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในสวนที่เก่ียวของกับคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารท่ีแนบทายกฎบัตร ซึ่ง

ถือเปนสวนหนึ่งของกฎบัตรน้ี  

บทที่ 5 : การประชุม 

 ขอ (12)  ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 (สี่)ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่อง  

อื่น ๆ เปนประจําทุกไตรมาส โดยใหเลขานุการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด)วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

   นอกจากนี้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่อง  

อื่น ๆ ไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

 ขอ (13)  กรรมการตรวจสอบที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน

เรื่องน้ัน ๆ โดยใหระบุช่ือกรรมการตรวจสอบและเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องน้ัน ๆ 

อยางชัดเจน 

 ขอ (14) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้งจะตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมดวยตนเอง

เกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมมาประชุม ใหกรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน 

 ขอ (15)  การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการตรวจสอบที่เห็นชอบ

และมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมติน้ัน ๆ ดวย 

 ขอ (16)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด 

 ขอ (17)  ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการตรวจสอบและ

ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด)วันกอนการประชุมและ/หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  

เพื่อใหมีเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรยีกขอเอกสารขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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บทที่ 6 : เบด็เตล็ด 

 ขอ (18)  ใหยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนหนานี้ทุกฉบับและใหใชกฎบัตรน้ีแทน ท้ังนี้

ขอกําหนดในกฎบัตรนี้จะตองอยูภายใตขอบังคบัของบริษัท และบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของ ในกรณีท่ีขอกําหนดใน

กฎบัตรน้ีขัดหรือแยงกับขอบังคบัของบรษิัทและหรือบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของจะไมมีผลใชบังคับอีกตอไป 

   ขอ (19)  การแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎบัตรน้ีในทุกกรณีจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู

ถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น 

 ขอ (20) กฎบัตรนี้ใหมีผลใชบังคับนับต้ังแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป จนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรเปนอยางอื่น 
   

   

 

 อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพันธ 2565 

 

 

 

 

(นายวิรัช อภิเมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบทายกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ก) หนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

(1) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

(2) จัดใหมีขึ้นซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และกําหนดบทบาทท่ีเหมาะสม

ของคณะกรรมการบริษัท 

(3) จัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในและจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและระบบการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

(4) ดูแลใหฝายจัดการและหรอืเลขานุการบริษัทจัดใหมีทะเบียนกรรมการพรอมท้ังรายการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

(5) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 (หนึ่ง)ครั้ง 
 

(ข) หนาที่ของฝายกฎหมาย  

(1) จัดทํารายงานสรุปคดีความของบริษัทพรอมทั้งความเห็นจัดสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและ

พิจารณาเปนระยะ ๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 (หน่ึง)ครั้ง 

(2) เขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีปรึกษาทางกฎหมายจากภายนอก ในกรณีที่เกิดรายการท่ีมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัท หรือในกรณทีี่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(3) จัดทําสรุปขอกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวของเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามขอกําหนดที่

เก่ียวของอยางนอยไตรมาสละ 1 (หน่ึง)ครั้ง 
 

(ค)หนาที่ของฝายบัญชแีละการเงิน 

(1) จัดทํางบการเงินใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาของการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปกติควรสงให

ผูสอบบัญชีภายใน 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันสิ้นสุดแตละไตรมาส 

(2) ติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม ๆ อยูตลอดเวลา และแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบเมื่อมีการประกาศใชมาตรฐานฉบับใหมที่มีผลกระทบตอบริษัท 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี ตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาผลกระทบ

ที่เกี่ยวของดวย 

(4) ติดตามตรวจสอบรายการท่ีเขาลักษณะเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย แลวรายงานผูบังคบับัญชาตามลําดับช้ันเพื่อดําเนินการใหถูกตอง

ตามกฎหมายและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ต.ล. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวแตกรณี ท้ังนี้ให

รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของดวย 



- 13 -             

(ง) หนาท่ีของฝายจัดซื้อ 

จัดทํารายงานสรุปรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และคํานวณสัดสวนการเกิดรายการตามหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด แลวรายงาน

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อดําเนินใหถูกตอง ทั้งนี้รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาในสวน

ที่เกี่ยวของดวย 

(จ) หนาท่ีของฝายตรวจสอบ 

(1) เสนอแผนงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเส่ียง โดยตองรวมการตรวจสอบการ

ประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส และการตรวจสอบรายการระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกันไวเปนสวนหนึ่งของแผนงาน

ตรวจสอบ 

(2) ตองทราบความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการควบคุมเพือ่การวางแผนการตรวจสอบที่เหมาะสม และ

รายงานถึงระดับความเส่ียงที่สําคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลง 

(3) สอบทาน ปรกึษาหารอื และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและ

ผูสอบบัญชี รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี ใหมีความสัมพันธและเก้ือกูลกันในสวนที่เก่ียวกับการ

ตรวจสอบดานการเงิน และครอบคลุมถึงเรื่องตาง ๆ ที่จะตรวจสอบ เพื่อลดความซ้ําซอนของงานตรวจสอบและ

ประสิทธิผลที่จะไดรับจากทรัพยากรของหนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 

(4) รายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของ 

(4.1) ระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใชคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

(4.2) ขอบกพรองสาํคญัท่ีผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและฝายจัดการ มีความเห็นรวมกัน 

(5) รายงานกับฝายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบในหัวขอตอไปนี้ 

(5.1) ขอบกพรองสาํคญัท่ีตรวจพบในระหวางป 

(5.2) ความยุงยากที่เกิดข้ึนในระหวางตรวจสอบ ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏบิัติงานหรืออุปสรรคในการ

เขาถึงขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจสอบ 

(6) รายงานผลการตรวจสอบโดยเฉพาะ Financial Audit และ Compliance Audit หรือเรื่องท่ีเห็นสมควรใหแก

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 30 (สามสิบ)วนั นับจากวันสิ้นสุดแตละไตรมาส 
 

(ฉ) หนาที่ของผูสอบบญัชีภายนอก 

(1) เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกปในการวางแผนตรวจสอบและกอนท่ีผูสอบบัญชีจะรับรองงบ

การเงินประจําป รวมทั้งประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมมีฝายบริหารหรอืฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(2) จัดสงงบการเงินในแตละไตรมาสอยางนอย 5 (หา)วันทําการกอนการจัดสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.  

(3) รายงานถึงระดับความเส่ียงที่สําคัญ ตลอดจนวิธีบริหารและหรือวิธีบรรเทาความเสี่ยงตาง ๆ 

(4) รายงานถึงงานบริการและงานท่ีปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 

(5) รายงานกับฝายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อการตรวจสอบประจําปสิ้นสุดลงเพื่อพิจารณาในประเด็น

ดังตอไปนี้ 
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(5.1) งบการเงินประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(5.2) รายงานของผูสอบบัญชี 

(5.3) ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

(5.4) ความยุงยากหรือขอขัดแยงท่ีมีนัยสําคัญกับฝายจัดการในระหวางที่ผูสอบบัญชีปฏิบัติงานอยู 

(5.5) สาระสําคัญอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบควรทําความเขาใจหรือ

สื่อความกับผูสอบบัญชี 

 (6)  แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานได

กระทําความผิดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบ และใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีรบัทราบภายใน 30 (สามสิบ)วัน

นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
 

        ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ใหผูสอบบัญชีแจงให

สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
 

(ช) หนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) จัดทําและเก็บรักษารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบใหถูกตองครบถวนและเปนมาตรฐาน 

(2) ประสานกับเจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ในบรษิัท เพื่อมาใหขอมูลและหรือชี้แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนแต

ละเรื่องแตละกรณีไป 

(3) สรุปเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณาเปนแตละ

ไตรมาส 

(4) ยกรางรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นชอบ

กอนเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 
 

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 

 

 

(นายวิรัช อภิเมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 

 


