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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้ง ขึ้ นโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั นามยง เทอร์ มิ นัล จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบียบปฏิบตั ิองค์กร
ของบริ ษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามที่ ตอ้ งรั บผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้น และเพื่ อกระท าการอันเป็ นหน้า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
กาหนดในกฏระเบียบต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับ 1) การรายงานทางการเงิน 2) ระบบการควบคุมภายใน
และ 3) คุณภาพและบูรณภาพของงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (ทั้งนี้ ไม่วา่
จะโดยการเข้าไปถือหุน้ โดยตรงหรื อโดยอ้อม)
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ไ ด้รับอนุ มตั ิ จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ ง ที่
3/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
2.

องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 คน
เป็ นอย่างน้อย
2.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู ้ ความเข้าใจ หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อ
การเงิน
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

3.

คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง คุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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4.

การแต่ งตั้ง และการดารงตาแหน่ ง
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ
แต่งตั้งจากผูอ้ านวยการแผนกตรวจสอบภายใน หรื อ จากบุคคลที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าเหมาะสม
4.2 วาระการดารงตาแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง
 กรรมการตรวจสอบเมื่อพ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กรรมการบริ ษทั ฯ กาหนด โดยบุคคลที่เข้า
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลื ออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน
4.3 การพ้นตาแหน่ง
 ครบตามวาระ
 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
 ตาย
 ลาออก
 ถูกถอดถอน
 ต้องโทษจาคุก
 เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
 เป็ นบุคคลล้มละลาย
4.4 การลาออกก่อนครบวาระ
หากสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตาแหน่งก่อนที่วาระการ
ดารงตาแหน่งของตนจะสิ้ นสุ ดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็ นการล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่า หนึ่ ง เดื อน การบอกกล่ า วนั้นให้ท าเป็ นหนัง สื อแสดงเหตุ ผ ลของการลาออก และยื่นต่ อ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
5.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
5.2 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5.4 พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.5 พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
5.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็ นเกี่ ยวกับความถู กต้อง ครบถ้วน เป็ นที่ เชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และ การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.7 ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ กาหนดไว้ใ นพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบัง คับ ที่ ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่ า ว รวมทั้งกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท ฯ มอบหมาย ด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.

การเข้ าถึงข้ อมูล และคาปรึกษาจากภายนอก
6.1 การเข้าถึงข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึ งข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้ ซึ่ งฝ่ ายจัดการมีหน้าที่ตอ้ งให้
การสนับสนุ นให้สัมฤทธิ ผล ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลและ
สิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และความรับผิดชอบจนสาเร็ จลุล่วง
6.2 การแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้บริ ษทั ฯ จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกคนเดียวหรื อหลายคนเพื่อทา
หน้า ที่ เป็ นผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ นในกิ จกรรมการสอบทาน การสอบสวน และสนับ สนุ นหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถกระทาการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสาเร็ จลุล่วง
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7.

ระเบียบวาระการประชุ ม
7.1 จานวนครั้งการประชุม
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่ วมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมหากจาเป็ น
7.2 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
 การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประธานในที่ประชุม
 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิ ญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่ผดู ้ ารงตาแหน่งดังกล่าวมีส่วนได้
เสี ยอยูด่ ว้ ย คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม
7.3 การลงคะแนนเสี ยง
 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มี
เสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ทั้งนี้ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่ พิจารณา ให้งดแสดงความเห็ นและงด
ออกเสี ยงในเรื่ องนั้นๆ
7.4 การบันทึกรายงานการประชุม
 ให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม
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บริ ษทั นามยง เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน)
8.

การรายงานต่ อคณะกรรมการและการเปิ ดเผยข้ อมูล
8.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นระยะอย่างสม่าเสมอถึง
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังที่ระบุ ไว้ขา้ งล่างนี้ อนั อาจส่ งผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะทางการเงิ น
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริ ต การใช้อานาจหน้าที่ หาประโยชน์ส่วนตัว หรื อ พวกพ้องโดยมิชอบ การกระทา
อันมิชอบหรื อไม่เป็ นที่ยอมรับ หรื อความบกพร่ องอย่างมีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หรื อ
 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลท. หรื อกฎหมาย
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ หรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ไม่ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดดังกล่าวในย่อหน้าแรก คณะกรรมการตรวจสอบ
ย่อมมีสิทธิ ที่จะรายงานธุ รกรรมหรื อการกระทาที่เกิ ดขึ้นดังกล่าวในย่อหน้าแรกต่อสานักงาน กลต.
หรื อ ตลท.
8.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดั การให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดทั้งหลายในเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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