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บันทึกประวัติการแก้ไข 

แกไ้ขคร้ังท่ี AC คร้ังท่ี การแกไ้ข วนัท่ีบงัคบัใช ้

00 AC2/2559 จดัทาํใหม่ 25/2/2559 

01 AC1/2560 ทบทวนโดยไม่มีการแกไ้ข 25/2/2559 

02 AC1/2561 -  เปล่ียนช่ือบริษทั ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือ

บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 28/6/2560 

จาก “บมจ. ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี”  เป็น “บมจ. เอน็เอฟซี” 

-  แกไ้ขและเพิ่มเติมขอ้ความใน ขอ้ท่ี 2 “องคป์ระกอบและ

คุณสมบติั”  (2.4)   ขอ้ท่ี 4 “อาํนาจ หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ” (4.3 , 4.4 , 4.7 )   และขอ้ท่ี 7 “ค่าตอบแทน” 

19/2/2561 

03 AC1/2562 ปรับปรุงขอ้ความ ดงัน้ี 

-  ขอ้ 2 องคป์ระกอบและคุณสมบติั (2.1-2.3) 

-  ขอ้ 4 อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (4.5 4.8 4.10) 

-  ขอ้ 5 การประชุม ((5.1) 

17/1/2562 

04 AC7/2562 ปรับปรุงขอ้ความ ดงัน้ี 

-  ขอ้ 2 องคป์ระกอบและคุณสมบติั (2.1) 

1/1/2563 

05 AC5/2563 ปรับปรุงขอ้ความ ดงัน้ี 

- ขอ้ 4 อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ (4.1 4.2) 

1/1/2564 
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คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบั

ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม และเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็น

ธรรม  ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยไดก้าํหนด 

วตัถุประสงค์ องคป์ระกอบและคุณสมบติั  อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

และการประชุม  เพื่อให้คณะกรรมการการตรวจสอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เป็นกลไกหลกัในการสนับสนุนให้บริษทัฯ มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

1.2   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจดัใหมี้การบริหารความ

เส่ียงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3   เสริมสร้างคุณภาพ และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 

1.4   ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระ จาํนวนไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
 

2.2 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพน้ตาํแหน่ง

ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอี้ก 
 

2.3 หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย

ตาํแหน่ง เพื่อทาํหน้าท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกบัการนดัหมายประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นาํส่งเอกสารประกอบการประชุม 

บนัทึกรายงานการประชุม และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
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3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 

และกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าว กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

- ถึงแก่กรรม 

- การลาออก 

- ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ีหรือตามหลกัเกณฑข์อง

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

- คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 

3.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ

บริษทัฯ และรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ 
 

3.3 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้

จากตาํแหน่งตอ้งอยู่รักษาการในตาํแหน่งจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะไดรั้บ

การอนุมติัแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

3.4 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เป็นกรรมการตรวจสอบแทน 

ภายใน 90 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนกรรมการครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ กาํหนด โดยอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงตนแทน 

 

4. อาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

4.1  สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป   

4.2  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control)  และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.4 พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

4.5 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ  

งบประมาณ  และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

4.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

4.7 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  ซ่ึง

ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ 

(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ซ)  รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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4.8 มีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาใหค้วามเห็นหรือคาํปรึกษาในกรณีท่ี

เห็นวา่จาํเป็น  โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทัฯ 

4.9  มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมหรือให้

ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.10 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ังตามความจาํเป็นเพื่อให้

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปล่ียนแปลง   หรือเพื่อทราบในกรณีท่ีไม่ มีการ

เปล่ียนแปลง 

4.11 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง  และประธานกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มตามท่ีจาํเป็นและเห็นสมควร 

5.2  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงมาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 

5.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง

ในการลงคะแนนในเร่ืองนั้น  เวน้แต่กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดไม่มี

สิทธิลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและ

รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังาน

ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกปี 



กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                    
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7. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ี ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม คร้ังท่ี 

8/2563 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

      (ลงช่ือ) พลเอก ……………………………………….… 

                      (มนตรี  สังขทรัพย)์ 

                  ประธานคณะกรรมการบริษทั 

           บริษทั เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 


