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AC ครั้งที่
การแก้ไข
วันที่บงั คับใช้
AC2/2559 จัดทําใหม่
25/2/2559
AC1/2560 ทบทวนโดยไม่มีการแก้ไข
25/2/2559
AC1/2561 - เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ตามที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ
19/2/2561
บริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เมื่อวันที่ 28/6/2560
จาก “บมจ. ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี” เป็ น “บมจ. เอ็นเอฟซี”
- แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความใน ข้อที่ 2 “องค์ประกอบและ
คุณสมบัติ” (2.4) ข้อที่ 4 “อํานาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบ” (4.3 , 4.4 , 4.7 ) และข้อที่ 7 “ค่าตอบแทน”
AC1/2562 ปรับปรุ งข้อความ ดังนี้
17/1/2562
- ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (2.1-2.3)
- ข้อ 4 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (4.5 4.8 4.10)
- ข้อ 5 การประชุม ((5.1)
AC7/2562 ปรับปรุ งข้อความ ดังนี้
1/1/2563
- ข้อ 2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (2.1)
AC5/2563 ปรับปรุ งข้อความ ดังนี้
1/1/2564
- ข้อ 4 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (4.1 4.2)
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการกํากับ
ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้ความเห็นที่เป็ นอิสระและเที่ยงธรรม และเป็ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ น
ธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ อํานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบ วาระการดํารงตําแหน่ ง
และการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เป็ นกลไกหลักในการสนับสนุ นให้บ ริ ษทั ฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
1.2 เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดให้มีการบริ หารความ
เสี่ ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
1.3 เสริ มสร้างคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
1.4 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระ จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2.2 คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ ตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อีก
2.3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ตําแหน่ ง เพื่อทําหน้าที่ ช่วยเหลื อ สนับสนุ นการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นําส่ งเอกสารประกอบการประชุม
บันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
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3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั ฯ
และกรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่ ง ตามวาระอาจได้รั บการแต่ง ตั้งใหม่ อี ก ได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ถึงแก่กรรม
- การลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อทราบ
3.3 ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้
จากตําแหน่งต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะได้รับ
การอนุมตั ิแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3.4 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนด โดยอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
4. อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
4.2 สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน(Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
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4.3 สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.5 พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
งบประมาณ และอัตรากําลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.6 พิ จารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
4.7 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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4.8 มีอาํ นาจว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้ความเห็นหรื อคําปรึ กษาในกรณี ที่
เห็นว่าจําเป็ น โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
4.9 มี อาํ นาจเชิ ญฝ่ ายบริ หารหรื อบุค คลใดที่ เกี่ ย วข้องของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม หรื อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
4.10 ทบทวนกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อยปี ละครั้ งตามความจํา เป็ นเพื่ อ ให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ นกรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลง หรื อเพื่ อ ทราบในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
4.11 ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และประธานกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่ ตามที่จาํ เป็ นและเห็นสมควร
5.2 การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี ก รรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่ น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.3 ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ
หน้าที่ ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุ ม เลื อกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม
5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งมีหนึ่งเสี ยง
ในการลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใดไม่มี
สิ ทธิ ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสี ยง
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและ
รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงาน
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุกปี
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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับ นี้ ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม ครั้ งที่
8/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ) พลเอก ……………………………………….…
(มนตรี สังขทรัพย์)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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