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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการของบรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อ

ท าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบัญชี และสอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคมุภายใน เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานตา่งๆ 
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบปฏิบตัิ ตลอดจนมาตรฐานทางจรยิธรรมที่ดี การ
บริหารกิจการด าเนินไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยงั
ท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รว่มกบัผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มี
ความนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง สรา้งความมั่นใจ
และความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและก ากับดแูลกิจการอย่างรอบคอบ มีความ
ยตุิธรรม โปรง่ใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัต่อไปนี ้
 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถใชด้ลุพินิจของตนอยา่ง

อิสระ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน  
2.2 กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรอืมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรอืการเงินอยา่ง

เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้ 
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
3.1 มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
3.2 เป็นผูม้ีคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

3.3 ไม่เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3.4 ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
3.5 มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ 

แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้
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การควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรอืญาติสนิท
ของบคุคลดงักลา่ว และไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได  ้

3.6 สามารถอทุิศเวลาและความคิดเห็นอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
3.7 ควรไดร้บัการอบรมและเสริมสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งตอ่การด าเนินงานของ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึน้ และควรไดเ้พิ่มพนูความรูเ้ก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 การแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  

(2) ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนโดยไม่ชกัชา้เพื่อใหก้รรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน 
อยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

(3) เมื่อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง และมีผลใหจ้ านวนกรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่า 3 คน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อใหค้รบถว้นภายใน 3 เดือน นบั
จากวนัท่ีมีกรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น 

4.2 การแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น ใหด้  ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
4.3 วาระการด ารงต าแหนง่ 

(1) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของ
การเป็นกรรมการบรษัิทฯ 

(2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบอีกไดต้ามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม 

(3) ใหก้รรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหนง่ 

4.4 การพน้จากต าแหนง่ 
(1) กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

(ก) พน้สภาพจากการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนด 
(ข) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษัิทฯ 
(ค) เสยีชีวิต 
(ง) ลาออก 
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(จ) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ฉ) คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
(2) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อ  

บริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พรอ้มระบุเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ ทา่นอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะตอ้งแจง้การลาออกพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ
ดว้ย สว่นกรรมการตรวจสอบผูท้ี่ลาออกอาจชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทราบดว้ยอีกทางหนึง่ก็ได ้

(3) ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษัทฯ จะตอ้งแจง้การถกูถอด
ถอนพรอ้มสาเหตใุหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ถกูถอดถอนนัน้ มี
สทิธิชีแ้จงถึงสาเหตดุงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ยก็ได ้

(4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตอ้ง
รกัษาการในต าแหนง่เพื่อด าเนินการตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่ 

 
5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที่ สนบัสนุนดา้นการก ากับดแูลกิจการโดยเฉพาะในดา้นกระบวนการ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ฯ โดยมี
รายละเอียดขอบเขตหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 รายงานทางการเงิน 

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและพอเพียง เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายงาน
ทางการเงินแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งถกูตอ้ง นา่เช่ือถือ และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
ตลอดจนมีความนา่เช่ือถือตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก
และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

5.2 การควบคมุภายใน 
(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล  
(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับระบบการ

ควบคมุภายใน และเสนอใหฝ่้ายบริหารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการ
ตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

5.3 การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล 
(2) สอบทานกิจกรรม โครงสรา้งของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนมุตัิกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
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(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้
โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ร ับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน หรือใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก
บรษัิทฯ รวมทัง้ในการก าหนด หรอืปรบัคา่ตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน เพื่อสรา้งความมั่นใจวา่หนว่ยงานนี ้
ท าหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ 

(4) พิจารณาและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน โดยเฉพาะในสว่นที่เก่ี ยวกับ
ระบบควบคมุภายใน และการรายงานทางการเงิน 

(5) พิจารณา ใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตเก่ียวกบังบประมาณและอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นมุตัิ 

5.4 การสอบบญัชี 
(1) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  

พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(2) เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็น และเป็นเรือ่งที่ส  าคญัระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ 

(3) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดท า เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

(4) พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหวา่งผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ
ภายใน 

(5) รบัทราบจากผูส้อบบญัชีและด าเนินการตรวจสอบโดยไมช่กัชา้ ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบพฤติการณอ์นัควร
สงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบคุคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดก้ระท าความผิดตาม
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 
312 หรือมาตรา 313 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้นให้แก่ส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บั
แจง้จากผูส้อบบญัชี 

5.5 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(1) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่า รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

(2) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรอืรายการระหวา่งกนั หรอืรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 

 
 
 



กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

   
 

   

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  หนา้ 5 จาก 8 

5.6 การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลบังคับใชก้ับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของ 
บรษัิทฯ 

5.7 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้แนวทางและขอ้เสนอแนะที่จ าเป็นตอ่

การพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5.8 การบรหิารความเสีย่ง 

(1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
5.9 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ในคราวถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อ
ทราบและพิจารณาอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

(3) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ  
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บังคับและ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีผลบังคบัใชก้ับ
บรษัิท และ/หรอื ธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืน าไปสูผ่ลประโยชนท์บัซอ้น 
(ฉ) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
(ซ) ธุรกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขต

หนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
(ข) การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน  
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(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งซึง่มีผลบงัคบัใชก้บับรษัิทฯ และ/หรอื ธุรกิจ
ของบรษัิทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีธุรกรรมหรือการ
กระท าดังกล่าวข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5.10 ความรบัผิดชอบและอ านาจหนา้ที่อื่นๆ 
(1) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใตอ้ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการ

วา่จา้งหรอืน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 
(2) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตอ่สื่อสารกบัผูส้อบ

บญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดโ้ดยตรง 
(3) สอบทานกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไวห้รอืไม ่และเสนอใหม้ีการพิจารณาเปลีย่นแปลงหากมีความจ าเป็น 
(4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
(5) มีหนา้ที่ตามที่ส  านกังานส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือ ตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 จ านวนครัง้การประชมุ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชมุรว่มกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน รายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเรื่องอื่นๆ ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนใ์นการเตรียมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบอาจจดัท า
ตารางการวางแผนการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหแ้น่ใจว่า วาระส าคญัไดร้บัการบรรจุให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้  

6.2 การเรยีกประชมุ 
(1) การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายสง่

หนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการตรวจสอบทุกคน
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ  
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได  ้

(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได ้หากมีการรอ้ง
ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา
ประเด็นปัญหาที่ส  าคญัหรอืทีจ่  าเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

 
 



กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

   
 

   

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  หนา้ 7 จาก 8 

6.3 การประชมุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
(1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
(2) ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่

อยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบ
คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรกระตุน้ใหก้รรมการตรวจสอบทกุคนไดอ้ภิปรายแลกเปลีย่นขอ้คิดเห็น
ระหวา่งกนัอยา่งกวา้งขวาง 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม
ประชุมดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ  หรือจดัการ
ประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่นๆ อยู่ดว้ยก็ได ้และเพื่อความสะดวกคณะกรรมการตรวจสอบ อาจก าหนดใหว้าระ
ดงักลา่วนีเ้ป็นวาระแรกๆ ของการประชุมในครัง้นัน้ เมื่อเสรจ็สิน้วาระก็จะไดส้ามารถประชมุเรือ่งวาระอื่นๆ 
ซึง่อาจเป็นวาระท่ีตอ้งเชิญฝ่ายจดัการเขา้รว่มดว้ย 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชีเขา้ร่วมประชุมดว้ยในเรื่องที่
เก่ียวขอ้ง เช่น การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน แผนการตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอประกอบการพิจารณาใหค้วามเห็นในเรือ่งนัน้ๆ 

(6) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญ หรือนกักฎหมายจากภายนอกเขา้ร่วมประชุมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปัญหาทางกฎหมายซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบส าคญัต่องบการเงิน 
หรอืการด าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งมีสาระส าคญั 

(7) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมดว้ยทกุครัง้ เนื่องจากตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมและน าเสนอ
ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เวน้แตจ่ะมีการประชมุในเรือ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
มีความละเอียดออ่น และประสงคจ์ะใหเ้ป็นการพิจารณารว่มกนัเฉพาะผูท้ี่เป็นกรรมการตรวจสอบเทา่นัน้ 

6.4 การลงคะแนนเสยีง 
(1) มติที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเสยีงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งใหม้ีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ใหง้ดแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 

6.5 บนัทกึรายงานการประชมุ 
(1) ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุและสง่ใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาภายใน 7 วัน  นับจากวันประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้ 
เพื่อใหไ้ดส้อบทานและรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป 
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(2) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบควรติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานตา่งๆ ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรือขอ้สงัเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 
 

7. ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 
 
8.  การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจใชว้ิธีประเมินผลการท างานของตนเอง (Self-
Assessment) โดยประเมินผลทัง้ในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบคุคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีไ้ด้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2562  

เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)  


