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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั ในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพ และการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และหลักการปฏิบตั ิ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาความสัมพันธ์อนั ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี รวมทั้ง บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ เพื่ อสามารถปฏิ บตั ิ ง านได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล กรรมการ
ตรวจสอบต้องมี ค วามเข้า ใจที่ ชัดเจนเกี่ ย วกับความรั บผิ ดชอบทั้ง ต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั องค์ก รธุ รกิ จ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกลไกหลักในการสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
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วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
การพ้นจากตาแหน่ ง
1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อเสี ยชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก, ศาลมีคาสั่งให้ออก, เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3
เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดังกล่าวอาจมีผลเร็ วกว่า 3 เดือนได้ หากคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุ คคลที่ลาออกแล้ว ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของ
ตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
3. กรณี ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่ างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. สอบทานให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
5. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6. สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้
ดาเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
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7. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 One
Report ของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง รายงานดัง กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฏบัตร
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาใดที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
11. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษา
อิสระภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
12. ท าการประเมิ นผลการปฏิ บ ัติหน้า ที่ ของคณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการชุ ดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจจัดให้
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2. ในแต่ละปี จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย
3. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องจัดทาขึ้นและนาเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ
ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
การลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของคณะกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้กรรมการคน
หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานใน
ที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุ
ความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
2. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัย ว่ามี รายการหรื อการกระท าใด
ดัง ต่ อไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อฐานะการเงิ นและผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานต่ อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
(“ก.ล.ต.”) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 One Report ของบริ ษทั ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเป็ นการประเมินเป็ นรายคณะ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากาหนด และเสนอขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กาหนดจะต้อง
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรื อเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
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