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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. วตัถปุระสงค  ์

1.1 เพือ่เป็นเครือ่งมอืหรอืกลไกทีส่าํคญั ทีท่าํใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

1.2 เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพถูกตอ้งตามกฎหมายสอดคลอ้งตาม

ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจรยิธรรมที่ดี การบริหารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสมมี

ประสทิธภิาพมคีวามยตุธิรรม และโปรง่ใส 

1.3 เพื่อให้บรษิัทฯมรีายงานทางการเงนิที่มคีุณภาพ มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืแก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดส้่วน

เสยี 

2. องคป์ระกอบ และ คณุสมบตัิ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระ จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

2.2 มกีรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ  

และมคีวามรูต้่อเน่ืองเกีย่วกบัเหตุทีม่กีารเปลีย่นแปลงของรายงานทางการเงนิ 

2.3 กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

2.3.1 มคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.3.2 เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทน เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัผูถ้อื

หุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

2.3.3 เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บรษิทัฯรวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

2.3.4 เป็นผูท้ ีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

2.3.5 สามารถอุทศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการดาํเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัทัง้น้ี ไดน้ับรวมการ
ถอืหุน้ของผูท้ ีเกีย่วขอ้งของกรรมการดงักลา่วแลว้ 
 

3. การแต่งต ัง้  วาระการปฏิบตัิงาน  และ  การพ้นจากตาํแหน่ง 

3.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามกฎบตัรในขอ้ที ่2 



 
 

 

3.1.2 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ของบรษิัททําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรอืให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิานดงักลา่ว ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.2.1 กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี

คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ใหก้รรมการตรวจสอบมจีาํนวนครบตามทีก่รรมการ

บรษิทัไดก้ําหนดไวใ้นกฎบตัรน้ีโดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีง

วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

3.3 การพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

3.3.1 ครบตามวาระ 

3.3.2 ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.3.3 ตาย 

3.3.4 ลาออก 

3.3.5 ถกูถอดถอน ตามกฎหมาย 

3.3.6 ตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถงึทีสุ่ด  หรอืคาํสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก  เวน้แต่ในความผดิ

ทีก่ระทาํดว้ยความประมาท หรอืความผดิลหโุทษ 

3.3.7 เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 

3.3.8 เป็นบคุคลลม้ละลาย 

3.3.9 กรณีทีก่รรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ควรแจง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดอืน พรอ้มระบุเหตุผล เพื่อทีค่ณะกรรมการบรษิทั

จะไดพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก และดําเนินการ

แจง้ต่อของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  

 

4. หน้าที่และความรบัผิดชอบ 

4.1 สอบทานให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัรวมทัง้นโยบายกฎระเบยีบของบรษิทั 

4.2 สอบทานให้บรษิัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป  

และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงการจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง

เพยีงพอและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 



 
 

 

4.3 สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหส้อดคลอ้งทดัเทยีมกบัขอ้กําหนดของมาตรฐานบญัชทีี่

รบัรองทัว่ไป 

4.4 พจิารณา คดัเลอืก เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ภายนอกรวมทัง้ประเมนิความเป็นอสิระความสามารถ และประสทิธภิาพการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูส้อบบญัชี

ภายนอกทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ 

4.5 ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกเพือ่ใหก้ารสอบบญัชดีาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

4.6 พจิารณาและสอบทานขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายในเกี่ยวกบรายการที่เกี่ยว

โยงกนั และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย์ทัง้น้ีเพื่อให้มัน่ใจในความสมเหตุสมผลของรายการลกัษณะดงักล่าวและเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า

เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

4.7 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภาใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากล 

4.8 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และแผนงานการตรวจสอบภายในแนวทางการ

ตรวจสอบรวมทัง้การประเมินผลกรตรวจสอบ การดําเนินงานด้านต่างๆ ของบรษิัทตามวิธีการ และ

มาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

4.9 กํากบัดูแลให้มรีะบบงานเชิงป้องกัน เพื่อลด หรอื ระงบัความสูญเสยีและความสูญเปล่าของทรพัยากร

ประเภทต่างๆ ของบรษิทัเพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ

หน่วยงานของบรษิทัใหส้งูยิง่ขึน้ 

4.10 สอบทานระบบบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯและเสนอแนะการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

4.11 สอบทานความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมภายในการ

จดัทํารายงานการเงนิ และการบรหิารความเสีย่งเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงใหท้นัสมยั และเหมาะสมกบั

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัอยูเ่สมอ 

4.12 สอบทานระบบการตรวจสอบการทุจรติภายในองคก์ร 

4.13 พจิารณาอนุมตังิบประมาณและอตัรากําลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.14 แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.15 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจว่าจา้งทีป่รกึษาทางวชิพี

อื่นใดเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อเห็นว่าจําเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบรษิัท ทัง้น้ีการ

ดาํเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิแีละขอ้กาํหนดวา่ดว้ยเรือ่งน้ีของบรษิทั 

4.16 ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืคณะกรรมการของบรษิทัจะมอบหมาย และในการปฏบิตังิาน

ตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจเรยีกสัง่การใหฝ่้ายจดัการหวัหน้าหน่วยงาน  

หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็รว่มประชุมหรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจาํเป็น 



 
 

 

4.17 จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย

ตนเองเป็นประจําทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดทัง้น้ีให้รายงานผลการประเมิน

ดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบดว้ย 

 

5. การประชุม 

5.1 จาํนวนครัง้การประชุม 

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมรว่มกนัอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได้หากมกีารรอ้ง

ขอจากกรรมการตรวจสอบผู้สอบบญัช ีหรอืประธานกรรมการบรษิัทใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาที่

จาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนั 

5.2 ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุมโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่

ประชุม 

5.2.2 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการ

ตรวจสอบซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมและใหข้อ้มูล

ได ้

5.3 การลงคะแนนเสยีง 

5.3.1 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถ้อืเสยีงขา้งมากกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งใหม้เีสยีงหน่ึง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็น
เสยีงชีข้าด ทัง้น้ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

5.3.2 กรรมการตรวจสอบทีม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ ในเรือ่งทีพ่จิารณาใหง้ดแสดงความเหน็และงดออกเสยีง 
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 

5.4    บนัทกึรายงานการประชุม 
5.4.1 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บรษิทัฯซึง่รายงานดงักลา่วจะตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรอืการกระทํา
ดงัต่อไปน้ีซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทฯให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข ภายในระยะเวลา
ทีก่ําหนดขึน้รว่มกนั 



 
 

 

6.2.1 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.2.2 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพรอ่งสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
6.2.3 การฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืขอ้กําหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดงักล่าวเมื่อครบกําหนดเวลาที่
กําหนดไว้ร่วมกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ที่พบ
ดงักล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

7. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมนิ 

พรอ้มทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานที่อาจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทกุปี 

8. ค่าตอบแทน 

 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบตามทีเ่หน็สมควร 

 

กฎบตัรน้ีได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) ทัง้น้ีให้มีผล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

 

 

 ……………………………………………………….. 

              ( นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ) 
                 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

 

 


