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1.    คาํนิยาม 

 “บริษัทฯ” หมายความวา่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายความวา่ คณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 “กรรมการบริษัทฯ” หมายความวา่ กรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 “กรรมการตรวจสอบ” หมายความวา่ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 
 “สอบทาน” หมายความวา่ การทบทวนหรือตรวจทานการปฏิบตัิงาน วิธีการ เง่ือนไข เหตกุารณ์ หรือ รายการตา่งๆ 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั 

(มหาชน) 
 “ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  

 “ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมไ่ด้ระบคุาํนิยามใดไว้ในกฎบตัรฉบบันี ้ให้คาํนิยามดงักลา่วมีความหมายเป็นไปตามประกาศหรือ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว  

 

2.   วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีความเป็นอิสระ ทําหน้าท่ี

ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิผลของการควบคมุภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงาน

ของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบตัิ ตลอดจนมาตรฐาน

ทางจริยธรรมท่ีดี การบริหารกิจการดําเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ คณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการ

เงินของบริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

สร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผู้ ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยตุิธรรม โปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

3.    องค์ประกอบและคุณสมบตัิ  

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยจะต้องมีการระบุช่ือกรรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิดงักล่าวไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) รายงานประจําปี (56-2) แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) และ หนงัสอืรับรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ (F 24-2) ท่ีนําสง่ตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  

 



กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                     หน้า 2 จาก 9 

 

3.2 กรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) มีคณุสมบตัิและมีหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  
4) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ บริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ   

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 2 ปี (สองปี) 
6) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการ

บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือ สว่นได้สว่น

เสยีในลกัษณะธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ในเวลา 1 ปี (หนึง่ปี) ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ  

7) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ บริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย  

8) ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี (สองปี) 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตัง้แตร้่อยละ 3 (สาม) ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวน

ใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี (หนึ่งปี) ก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี (สองปี) 
10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี (สอง

ปี) 
11) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

12) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1  (หนึ่ง) ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของ บริษัทฯ หรือ

บริษัทยอ่ย 

13) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ   

14) เป็นผู้ ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้  

15) เป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนิน

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

4. การแต่งตัง้ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  การแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อ

กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง่หรือมีเหตท่ีุกรรมการตรวจสอบไมส่ามารถอยูไ่ด้จนครบวาระ และ

มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วน

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่

ตนเข้ามาแทนท่ี 
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4.2 การแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คดัเลอืก

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่นให้ดํารงตําแหนง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําในการประชมุให้เป็นไปในแนวปฏิบตัิท่ีดี เป็นบคุคลท่ีให้ความมัน่ใจใน

ความมีประสทิธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 การแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ แต่งตัง้ผู้ ตรวจสอบภายใน หรือผู้ ท่ีเหมาะสมให้ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะ 

กรรมการตรวจสอบ  

- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการ

กําหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามท่ี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสัง่การ นําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

4.4 วาระการดาํรงตาํแหนง่ 

- กรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ตามวาระของการดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ และมีวาระการ

ดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 3 วาระตดิตอ่กนั หรือไมเ่กิน 9 ปี หรือสิน้สดุวาระการดาํรงตาํแหนง่ด้วยเหตกุารณ์พ้น

สภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถกูถอดถอน 

4.5 การพ้นจากตาํแหนง่  

- กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

1) ครบวาระการดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ 

2) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3) ตาย 

4) ลาออก 

5) ถกูถอดถอน 

6) ต้องโทษจําคกุตามคาํพิพากษาถงึท่ีสดุ หรือคําสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดท่ีกระทํา

ด้วยความประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ 

8) เป็นบคุคลล้มละลาย 

- ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดํารงตาํแหนง่ ควรแจ้งเป็นหนงัสอืมายงับริษัทฯ ลว่งหน้า

อยา่งน้อย 1 เดือน พร้อมระบเุหตผุล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระทดแทน

บคุคลท่ีลาออก โดยบริษัทฯ จะแจ้งเร่ืองการลาออกพร้อมสง่สาํเนาหนงัสอืลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ  

- ในกรณีกรรมการตรวจสอบถกูถอดถอนก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ บริษัทฯ จะแจ้งการถกูถอดถอนพร้อม

สาเหตใุห้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบ 
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5.  หน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีสนบัสนุนด้านการกํากบัดแูล โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคมุภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏิบตัิตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

5.1  รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู

อยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้

รายไตรมาสและประจําปี 

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง

พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยคํานงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ

งานตรวจสอบของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้สง่เสริมให้มีการพฒันา

ระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

5.2  การควบคมุภายใน 

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

อาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสีย่ง และรายงานผลการสอบ

ทานเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานพยานหลกัฐาน ในกรณีท่ีเกิดข้อสงสยัเก่ียวกับการดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

- สอบทานกระบวนการภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน 

- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน และการ

ควบคมุภายใน 

5.3  การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากบัให้หนว่ยงานตรวจสอบ

ภายในปฏิบตัิงานตามาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ให้คําแนะนําในเร่ืองงบประมาณ กําลงัพลของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
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- อนมุตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพ่ือให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัประเภทและระดบั

ความเสีย่งของบริษัท 

- สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ 

5.4  การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

- สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วถกูต้องสมเหตสุมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

5.5  หน้าท่ีอ่ืนๆ 
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่ามีความ

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารดําเนินการวา่จ้างให้เป็นไป

ตามระเบียบข้อกําหนดของบริษัท 

- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือร่วมชีแ้จง

เก่ียวกบังานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

- ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

- ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6.  ความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก 

 

7.  การประชุม 

7.1 จํานวนครัง้การประชมุ 
7.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
7.1.2  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้อง

ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณา

ประเด็นปัญหาท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนั  
7.1.3 การเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย

สง่หนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการตรวจสอบทกุคน

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของ

บริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
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7.1.4 จดัให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ 
7.2 ผู้ เข้าร่วมประชมุ  

7.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานใน

ท่ีประชมุ 
7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมด้วยในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้อง 

7.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ เช่ียวชาญ หรือนกักฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชมุตามความ

จําเป็นและเหมาะสม  

7.3 การลงคะแนนเสยีง 

7.3.1 มติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึง่ใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชี ้

ขาด  
7.3.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

7.4 บนัทกึรายงานการประชมุ 

 ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 

8.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1   การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
8.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีทําอย่างเป็นประจํา เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
- รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ือง

ตา่งๆ ไว้อยา่งชดัเจน 

-   สรุปรายงานกิจกรรมท่ีทําระหวา่งปี 

-  รายงานเก่ียวกบัความเห็นตอ่รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และ กระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 

8.1.2 รายงานสิง่ท่ีตรวจพบในทนัที เพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนัเวลา  
- รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
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8.2  รายงานตอ่หนว่ยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแล้วว่าต้องดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั หาก คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยตอ่การดําเนินการ

แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวโดยตรงต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

8.3  รายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

8.3.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

8.3.2 ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

8.3.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
8.3.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

8.3.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

8.3.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

8.3.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 
8.3.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นี ้รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีจะจดัทํารายงาน 

 

9.  การรายงานของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

9.1 การแตง่ตัง้หรือพ้นจากตําแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เร่ืองการแต่งตัง้หรือพ้นจากตําแหน่ง

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมนําส่งแบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
9.1.2 สําหรับกรณีท่ีเป็นการแต่งตัง้ ให้นําส่งหนงัสือรับรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ (F 24-2) ต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มี

มติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 

9.2 การเปลีย่นแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการดําเนินงานของคณะ 

กรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีมติของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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10.  การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้

ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 

11.  ค่าตอบแทน 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือเสนอขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 

 

นายสทุธิชยั สงัขมณี 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากดั (มหาชน) 

 


