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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการสอบทานคุณภาพและความน่าเช่ือถือ

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม การตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการติดตามดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และหลกัการปฏิบติัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีต่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัชี รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เพื่อสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิผล กรรมการ
ตรวจสอบต้องมีความเข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับความรับผิดชอบทั้งต่อคณะกรรมการบริษทั องค์กรธุรกิจ 
กระบวนการปฏิบติังาน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลกัในการสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบดว้ย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดตอ้งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ   ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน  
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี กรรมการ

ตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
การพ้นจากต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือเสียชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ คณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก, ศาลมีค าสั่งใหอ้อก, เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  

2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้อย่างน้อย 3 
เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดงักล่าวอาจมีผลเร็วกว่า 3 เดือนได ้หากคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออกแลว้ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของ
ตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

3. กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ี
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
3. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการได้
ด าเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว  
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7. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 One 
Report ของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏบตัร 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
10. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใดท่ีส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทั  
11. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษา

อิสระภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัฯ เป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  

12. ท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ดัการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจจดัให้

มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบตอ้งมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ในแต่ละปี จะตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกบัผูส้อบบญัชี อย่างนอ้ย  1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

3. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะตอ้งจดัท าขึ้นและน าเสนอล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม และ
ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 
การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยใหก้รรมการคน
หน่ึงมีหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานใน
ท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังาน และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบุ

ความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
2. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใด

ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ แกไ้ขคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าระหว่างปีตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 One Report ของบริษทัฯ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบท าการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยเป็นการประเมินเป็นรายคณะ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
 
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนด และเสนอขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้อง
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมอบหมาย และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจ 
และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั 
 
 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ี ไดผ้่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
 
 

  
(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ) 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 


