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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้ งข้ึนโดยคณะกรรมการบริษทันามยง เทอร์มินัล จ  ากัด (มหาชน) 

(“บริษทัฯ”) ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบียบปฏิบติัองคก์ร
ของบริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตามท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และเพื่อกระท าการอนัเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ี
ก าหนดในกฏระเบียบต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) การรายงานทางการเงิน 2) ระบบการควบคุมภายใน 
และ 3) คุณภาพและบูรณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ทั้งน้ีไม่วา่
จะโดยการเขา้ไปถือหุน้โดยตรงหรือโดยออ้ม)  

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบน้ีได้รับอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3/2560 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

 
2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 คน
เป็นอยา่งนอ้ย 

2.2 มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนมีความรู้ ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือ
การเงิน 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรม และการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลเพื่อพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 
3. คุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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4. การแต่งตั้ง และการด ารงต าแหน่ง  
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ
แต่งตั้งจากผูอ้  านวยการแผนกตรวจสอบภายใน หรือ จากบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวา่เหมาะสม 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง 
 กรรมการตรวจสอบเม่ือพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีกรรมการบริษทัฯ ก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้
เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

4.3 การพน้ต าแหน่ง 
 ครบตามวาระ 
 ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ถูกถอดถอน 
 ตอ้งโทษจ าคุก 
 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 เป็นบุคคลลม้ละลาย 

4.4 การลาออกก่อนครบวาระ 
หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบท่านใดประสงคท่ี์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนท่ีวาระการ

ด ารงต าแหน่งของตนจะส้ินสุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงคท่ี์จะลาออกเป็นการล่วงหนา้ไม่
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น้อยกว่าหน่ึงเดือน การบอกกล่าวนั้นให้ท าเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อ
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

5. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

5.2 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่า รายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

5.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหน้าท่ี
ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

5.7 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎเกณฑ์ ประกาศ และขอ้บงัคบัท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว รวมทั้งกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.8 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
6. การเข้าถึงข้อมูล และค าปรึกษาจากภายนอก 

6.1 การเขา้ถึงขอ้มูล 
 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ได ้ซ่ึงฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีตอ้งให้
การสนบัสนุนให้สัมฤทธิผล ทั้งน้ีเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บขอ้มูลและ 
ส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบจนส าเร็จลุล่วง 
6.2 การแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้บริษทัฯ จา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกคนเดียวหรือหลายคนเพื่อท า
หน้าท่ีเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนในกิจกรรมการสอบทาน การสอบสวน และสนับสนุนหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถกระท าการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบส าเร็จลุล่วง 
 
 
 

 



     บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 5 
 

7. ระเบียบวาระการประชุม 
7.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 
 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมหากจ าเป็น  

7.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นประธานในท่ีประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ี
ดา้นการเงินของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวมีส่วนได้
เสียอยูด่ว้ย คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 

7.3 การลงคะแนนเสียง 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงให้มี

เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงด
ออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

7.4 การบนัทึกรายงานการประชุม 
 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูบ้นัทึกรายงานการ

ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษทั นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 6 
 

8. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล 
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอถึง
การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
อย่างใดอยา่งหน่ึง ดงัท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ีอนัอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 รายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจริต การใชอ้ านาจหนา้ท่ีหาประโยชน์ส่วนตวั หรือ พวกพอ้งโดยมิชอบ การกระท า
อนัมิชอบหรือไม่เป็นท่ียอมรับ หรือความบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
หรือ 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัตลท. หรือกฎหมาย
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หากคณะกรรมการของบริษทัฯ หรือฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้ง
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดดงักล่าวในยอ่หนา้แรก คณะกรรมการตรวจสอบ
ยอ่มมีสิทธิท่ีจะรายงานธุรกรรมหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวในย่อหน้าแรกต่อส านกังาน กลต. 
หรือ ตลท. 
8.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัการให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหลายในเร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

 


