
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉบับแก้ไขคร้ังที ่2 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่2/2558 วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2558  

(แก้ไขขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบข้อ 2.2 และ 2.3) 

กฎบตัรน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือใหผู้บ้ริหำร และผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัมีควำมเขำ้ใจโดยสรุปเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ขอบเขต
หนำ้ท่ี อ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ แนวทำงกำรปฏิบติังำน และอ ำนำจควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)   

กำรแกไ้ขคร้ังท่ี 2  เป็นไปเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรวำ่จำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก 

1. วตัถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ คณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเข้ำมำช่วยคณะกรรมกำรให้
ปฏิบัติงำนในประเด็นท่ีอำจถูกมองข้ำมและเพื่อให้กิจกำรมีระบบกำรก ำกับดูแลท่ีดี และมุ่งหวงัถึงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร และกำรเพ่ิมมูลค่ำให้องคก์ร ซ่ึงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  จะตอ้ง
ด ำรงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ในกำรท ำงำนกบัคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร  รวมทั้งผูต้รวจสอบภำยนอก และผูต้รวจสอบ
ภำยในของบริษทั  เพ่ือใหด้ ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนจ ำเป็นตอ้งพฒันำและด ำรงไว้
ซ่ึงควำมช ำนำญงำน และควำมรอบรู้ตลอดจนควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ รวมทั้งเขำ้ใจในธุรกิจและควำมเสียหำย
ของบริษทั 

2. ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบ 

2.1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ
บญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นวำ่จ ำเป็น และเป็นเร่ืองส ำคญั
ในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2.2. พิจำรณำอนุมติัแผนงำนตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และก ำลงัพลของกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน หรือ
คดัเลือกผูต้รวจสอบภำยในในกรณีใชบ้ริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก (Outsourcing) 

2.3. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย ควำมดี
ควำมชอบ กำรเลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และกำรเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภำยในในกรณีใช้
บริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก (Outsourcing) 

2.4. สอบทำนกำรใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2.5. พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุม อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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2.6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2.7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
ผูบ้ริหำร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหำรของบริษทัในรำยงำนส ำคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร เป็นตน้ 

2.8. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
2.8.1. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
2.8.2. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
2.8.3. ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
2.8.4. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
2.8.5. ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2.8.6. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
2.8.7. ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 
2.8.8. รำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

2.9. รำยงำนกิจกรรมตำ่ง ๆ ท่ีท ำอยำ่งเป็นประจ ำ เพื่อคณะกรรมกำรบริษทัจะไดท้รำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
2.9.1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเร่ืองต่ำงๆ 

ไวอ้ยำ่งชดัเจน 
2.9.2. รำยงำนเก่ียวกบัควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน 
2.9.3. รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

2.10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัวำ่ มีรำยกำร หรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง แกไ้ข ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
2.10.1. รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2.10.2. ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำร

ควบคุมภำยใน 
2.10.3. ขอ้สงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน และไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้วำ่ตอ้ง
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ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบวำ่มีกำร
เพิกเฉยตอ่กำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำน
ส่ิงท่ีพบดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้

2.11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัวำ่กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมท่ีกฎหมำยระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรับทรำบ และเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ำ และให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทรำบภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชี พฤติกำรณ์อนัควร
สงสยัท่ีตอ้งแจง้ดงักล่ำว และวธีิกำรเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกำรณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.12. ใหมี้อ ำนำจเชิญกรรมกำร ผูบ้ริหำร หวัหนำ้หน่วยงำน หรือพนกังำนของบริษทัหำรือ หรือตอบค ำถำมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.13. พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี 

2.14. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย ดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

3.1. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีอยำ่งนอ้ย 3 รำย โดยทุกรำยตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ มีคุณสมบติัตำมขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

3.2. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทั
ร่วม/นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (นบัรวมกำรถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย**) 

* แกไ้ขจำกเดิมร้อยละ 1 
** ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมำยรวมถึง ผูท่ี้มีผลประโยชน์อ่ืนใด  หรือผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ หรือเก่ียวขอ้งทำง

ธุรกิจกบับริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญัจนท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระหรือคล่องตวั  เช่น       
ผูจ้  ำหน่ำยสินคำ้หรือบริกำร ลูกคำ้ เจำ้หน้ี หรือ ลูกหน้ี  เป็นตน้ 

3.3. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน/พนกังำน/ลูกจำ้ง/ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ/ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/บริษทัพ่ีนอ้ง/นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  

3.4. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมกำรท่ีตดัสินใจเร่ืองกำรด ำเนินงำน 

3.5. สำมำรถเป็นกรรมกำรของบริษทัในกลุ่มได ้ แต่บริษทัดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจะตอ้งไม่ใช่
กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

3.6. กำรมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ  
3.6.1. กรรมกำรตรวจสอบหำ้มมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดำ้นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ ผูส้อบบญัชี  
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3.6.2. กำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพอ่ืน ขนำดของธุรกรรมตอ้งไม่มำกกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี 
3.6.3. รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รำยกำรเช่ำ/ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริกำร และ

รำยกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ขนำดของธุรกรรม ≥ 20 ลำ้นบำท หรือ 3% ของ NTA 
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ (รวมรำยกำรในช่วง 1 ปีก่อนหนำ้ท่ีท ำกบับุคคลเดียวกนัดว้ย) 

3.7. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต/กำรจดทะเบียนกบัผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่/ผูมี้อ  ำนำจควบคุม/บุคคลท่ีไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร/ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั/บริษทัยอ่ย (ควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต/กำรจดทะเบียน = 
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง บุตร คู่สมรสของบุตร) 

3.8. ไม่เป็นตวัแทนของกรรมกำร/ผูถื้อหุน้ใหญ่/ผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

3.9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระ 

3.10. กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 รำย ตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตำมวำระ ตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ซ่ึงอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้ 

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมขอ้บงัคบัน้ี หรือตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
- คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจง้ต่อบริษทั 
ล่วงหนำ้ 1 เดือนพร้อมเหตผุล เพ่ือคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดพิ้จำรณำแตง่ตั้งกรรมกำรท่ำนอ่ืนท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้น ทดแทนบุคคลท่ีลำออก และใหบ้ริษทั แจง้กำรลำออกพร้อมส่งส ำเนำหนงัสือลำออกใหต้ลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทรำบดว้ย 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำกต ำแหน่งตอ้งอยู่
รักษำกำรณ์ไปพลำงก่อน จนกวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี 

ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบวำ่งลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วนั เพ่ือใหก้รรมกำรตรวจสอบมี
จ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระ
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
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5. การประชุม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีกำรประชุม
กนั อยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมจ ำเป็น  

กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหป้ระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยค ำสัง่ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจเชิญฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวำระกำรประชุมนั้นๆ       
เขำ้ร่วมประชุมและขอขอ้มูล ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบัฝ่ำยบริหำร หรือผูต้รวจสอบ
ภำยใน หรือผูส้อบบญัชีจะตอ้งจดัข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น 
ผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 

6. องค์ประชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดท่ีคณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้ง จึงจะเป็นองคป์ระชุม กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมใหถื้อเสียง
ขำ้งมำก ในกรณีท่ีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ ใหก้รรมกำร
ตรวจสอบซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม  

กรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขำด 

กำรลงมติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งมีกำรประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหน่ึงวำ่ได้
มีกำรประชุมลงมติแลว้ เม่ือมตินั้น ๆ กรรมกำรตรวจสอบไดล้งลำยมือช่ือรับรองไวทุ้กคน 

7. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อน ำเสนอขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

8. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนหรือหน่วยงำน และฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนในหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงในกำรจดัท ำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสำรขอ้มูล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ / 
พิจำรณำ หรือด ำเนินเร่ืองต่อไปแลว้แต่กรณีตำมท่ีก ำหนดไวใ้นภำคผนวกซ่ึงใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกฎบตัรน้ี 

9. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.1. กรรมกำรตรวจสอบควรไดรั้บกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงอยำ่งนอ้ยควรไดรั้บกำรอบรมเก่ียวกบั  
- กำรบริหำรกำรเงินและบริหำรควำมเส่ียง 
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- กำรบริหำรเงินและกำรควบคุม 
- กำรบญัชีและกำรจดัท ำรำยงำน 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้ธุรกิจ อุตสำหกรรม กำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเขำ้ร่วมในกำรอบรม และสมัมนำท่ีองคก์รภำยนอกจดัข้ึน รวมทั้ง
ติดตำมแนวทำงในกำรพฒันำดำ้นกำรบญัชี และกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีน ำเสนอ
โดยฝ่ำยบริหำร 

9.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบควรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำร
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และบรรลุผลตำมท่ีก ำหนดไว ้ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นเหตใุห้
กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์หค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 

9.3. คณะกรรมกำรตรวจสอบควรไดรั้บทรำบถึงผลกำรประเมิน และผลกระทบเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนจำกผูส้อบ
บญัชี หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี  ผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำผลกำร
ประเมินดงักล่ำวมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  23 กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 (รศ.ดร.เอกชยั นิตยำเกษตรวฒัน)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 (นำงไพจิตร รัตนำนนท)์ 
ประธำนกรรมกำร 

 


