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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกทีส่ ำคญั ทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ มกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 

1.2 เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพถูกตอ้งตำมกฎหมำยสอดคลอ้งตำม
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ดี กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสมมี
ประสทิธภิำพมคีวำมยุตธิรรม และโปร่งใส 

1.3 เพื่อให้บรษิัทฯมรีำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีุณภำพ มกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจและควำมน่ำเชื่อถอืแก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นได้ส่วน
เสยี 

 
2. องคป์ระกอบ และ คณุสมบติั 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

2.2 มกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชหีรอืกำรเงนิ  
และมคีวำมรูต่้อเนื่องเกีย่วกบัเหตุทีม่กีำรเปลีย่นแปลงของรำยงำนทำงกำรเงนิ 

2.3 กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

2.3.1 มคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพำะกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ละขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2.3.2 เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทน เพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทัผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 

2.3.3 เป็นผูท้ีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็ หรอืรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ี่ไดร้บั
มอบหมำยได้อย่ำงเป็นอสิระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บรหิำรหรอืผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของ
บรษิทัฯรวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว 

2.3.4 เป็นผูท้ีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

2.3.5 สำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอในกำรด ำเนินหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.4 คณะกรรมกำรตรวจสอบถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัทัง้นี้ ไดน้ับรวมกำร
ถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรดงักล่ำวแลว้ 
 

3. การแต่งตัง้  วาระการปฏิบติังาน  และ  การพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.1.1 คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้โดยตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมกฎบตัรในขอ้ที ่2 

3.1.2 ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ของบรษิัทท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้บุคคลที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำร
ปฏบิตังิำนดงักล่ำว ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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3.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

3.2.1 กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหก้รรมกำรตรวจสอบมจี ำนวนครบตำมทีก่รรมกำร
บรษิทัไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี้โดยบุคคลทีเ่ขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีง
วำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ตนแทน 

3.3 กำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

3.3.1 ครบตำมวำระ 

3.3.2 ขำดคุณสมบตัขิองกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

3.3.3 ตำย 

3.3.4 ลำออก 

3.3.5 ถูกถอดถอน ตำมกฎหมำย 

3.3.6 ตอ้งโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุ  หรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคุก เวน้แต่ในควำมผดิ
ทีก่ระท ำดว้ยควำมประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

3.3.7 เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

3.3.8 เป็นบุคคลลม้ละลำย 

3.3.9 กรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
ควรแจง้ใหบ้รษิทัทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 1 เดอืน พรอ้มระบุเหตุผลเพื่อทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัจะ
ไดพ้จิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอื่นทีม่ีคุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ำออกและด ำเนินกำรแจ้ง
ต่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัรวมทัง้นโยบำยกฎระเบยีบของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง บรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษิทั 

4.2 สอบทำนให้บรษิัทมรีำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป  
และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพำะซึ่งรวมถึงกำรจดัให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
เพยีงพอและกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

4.3 ส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิใหส้อดคลอ้งทดัเทยีมกบัขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป 

4.4 พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้ และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ภำยนอกรวมทัง้ประเมนิควำมเป็นอสิระควำมสำมำรถ และประสทิธภิำพกำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องผูส้อบบญัชี
ภำยนอกที่ได้รบักำรแต่งตัง้นัน้รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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4.5 ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชภีำยนอกเพื่อใหก้ำรสอบบญัชดี ำเนินกำรไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

4.6 พจิำรณำและสอบทำนขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชภีำยนอกและผูต้รวจสอบภำยในเกีย่วกับรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกนั และรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย์ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจในควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรลกัษณะดังกล่ำวและเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

4.7 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธผิลตำมวธิกีำรและมำตรฐำนสำกล 

4.8 สอบทำนและอนุมตักิฎบตัรกำรตรวจสอบภำยใน และแผนงำนกำรตรวจสอบภำยในแนวทำงกำรตรวจสอบ
รวมทัง้กำรประเมนิผลกำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบรษิัทตำมวธิกีำร และมำตรฐำนที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป 

4.9 ก ำกบัดูแลให้มรีะบบงำนเชงิป้องกนั เพื่อลด หรือระงบัควำมสูญเสยีและควำมสูญเปล่ำของทรพัยำกร
ประเภทต่ำงๆ ของบรษิทัเพื่อประโยชน์ และเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ และประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนของ
หน่วยงำนของบรษิทัใหส้งูยิง่ขึน้ 

4.10 สอบทำนระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯและเสนอแนะกำรปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

4.11 สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรควบคุมภำยในกำร
จดัท ำรำยงำนกำรเงนิ และกำรบรหิำรควำมเสีย่งเสนอแนะเพื่อกำรปรบัปรุงใหท้นัสมยั และเหมำะสมกบั
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอยู่เสมอ 

4.12 สอบทำนระบบกำรตรวจสอบกำรทุจรติภำยในองคก์ร 

4.13 พจิำรณำอนุมตังิบประมำณและอตัรำก ำลงัของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

4.14 แต่งตัง้ถอดถอนโยกยำ้ยหรอืเลกิจำ้งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
4.15 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบริษัทมอี ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรกึษำทำง

วชิำชพีอื่นใดเพื่อแสวงหำควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระเมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นโดยใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัทัง้นี้กำร
ด ำเนินกำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวธิแีละขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยเรื่องนี้ของบรษิทั 

4.16 ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอืคณะกรรมกำรของบรษิทัจะมอบหมำย และในกำรปฏบิตังิำน
ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีใ่หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเรยีกสัง่กำรใหฝ่้ำยจดักำรหวัหน้ำหน่วยงำน  
หรอืพนกังำนของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้วำมเหน็ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสำรตำมทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้งจ ำเป็น 

4.17 จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนดว้ย
ตนเองเป็นประจ ำทุกปีตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดทัง้นี้ให้รำยงำนผลกำรประเมิน
ดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบดว้ย 

 
5. การประชุม 

5.1 จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

5.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.1.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรยีกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นพเิศษไดห้ำกมกีำรร้อง
ขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีหรอืประธำนกรรมกำรบรษิทัใหพ้จิำรณำประเดน็ปัญหำที่
จ ำเป็นตอ้งหำรอืร่วมกนั 
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5.2 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

5.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนในที่
ประชุม 

5.2.2 ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำร
ตรวจสอบซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในทีป่ระชุม 

5.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชญิผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมและใหข้อ้มูล
ได ้

5.3 กำรลงคะแนนเสยีง 

5.3.1 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบใหถ้อืเสยีงขำ้งมำกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็น
เสยีงชีข้ำด ทัง้นี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

5.3.2 กรรมกำรตรวจสอบทีม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิำรณำใหง้ดแสดงควำมเหน็และงดออกเสยีง 
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 

5.4 บนัทกึรำยงำนกำรประชุม 

5.4.1 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

 
6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.2 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดังต่อไปนี้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข ภำยในระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดขึน้ร่วมกนั 

6.2.1 รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

6.2.2 กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

6.2.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรอืขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมกีำรเพกิเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวเมื่อครบก ำหนดเวลำที่
ก ำหนดไว้ร่วมกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบ
ดงักล่ำวโดยตรงต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนโดยกำรประเมนิตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมนิ 
พร้อมทัง้ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏบิตังิำนทีอ่ำจเป็นเหตุใหก้ำรปฏบิตังิำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกปี 

 
8. ค่าตอบแทน 

 ให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร
ตรวจสอบตำมทีเ่หน็สมควร 

 
กฎบัตรฉบับแก้ไขครัง้ที่ 2 นี้ ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ำท์เลท จ ำกดั 

(มหำชน) ทัง้นี้ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัที ่8 มนีำคม 2565 เป็นตน้ไป 

   
 

 

 


