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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และได้มำตรฐำนสำกล คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรก ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดังนี้ 

1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 
2) สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ

ภำยใน (Internal Audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน 
และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ 
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ 

6) สอบทำนให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต ตลอดจนข้อมูลควำมไม่เหมำะสมของรำยงำน
ทำงกำรเงินหรือประเด็นอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับกำรสอบสวนข้อเท็จจริงอย่ำงเป็น
อิสระ และมีกำรด ำเนินกำรติดตำมที่เหมำะสม  

7) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้  
7.1) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
7.2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ รวมถึงกำรป้องกันกำรเกิดโอกำส

ทุจริต และคอร์รัปชั่น  
7.3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
7.4) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
7.5) ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
7.6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 



 

2 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 

7.7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบั ติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
(Charter) 

7.8) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ  
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8)  ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
9)  คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถที่จะปรึกษำหำรือที่ปรึกษำอิสระได้ตำมควำมเหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
10)  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นประจ ำทุกปี 
11)  ข้อก ำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นกำรปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตำมข้อบังคับของ

บริษัทและกฎหมำยอ่ืนๆ และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

12)  สอบทำนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

1) เป็นกรรมกำรอิสระ และเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีคุณสมบัติเปน็กรรมกำรตำมนิยำมคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

3) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
4)  คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องมีควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบต้องมีควำมช ำนำญที่
เหมำะสมตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ตั้งค ำถำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้
อย่ำงชัดเจน 

5)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย ให้
คณะกรรมกำรบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

3.  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ป ีและไม่เกินวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
2) กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้อีก ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเห็นสมควร   
นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 

2.1) ตำย 
2.2) ลำออก 
2.3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้หรือตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
2.4) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
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ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯ 
ล่วงหน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทจะได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ทดแทนบุคคลที่ลำออก  
3) ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องอยู่รักษำกำร
ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 
4) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน
กรรมกำรครบตำมองค์ประกอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

4. กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินและเรื่องอ่ืนเป็นประจ ำทุกๆ ไตรมำส หรือประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ได้ตำมจะเห็นสมควร 

2) ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้งต่อปี และในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่งจดหมำยเชิญประชุม
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม 
หำกมีเหตุจ ำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นได้ โดยให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

3) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี นักกฎหมำยของบริษัท หรือ
นักกฎหมำยภำยนอกเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเร่ืองที่เป็นประเด็นปัญหำทำง
กฎหมำยตำมที่เห็นสมควร  

4) ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุม และรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ 

5) กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจำรณำใด ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและลงคะแนนเสียงลงมติ  
ในเร่ืองนั้นๆ 

5. องค์ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบควรเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง หรือต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในวำระที่ต้องขอควำมเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ กำรพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำร
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้น
แต่กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
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ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด “ในกรณีที่คะแนนเสียงยังคงเท่ำกัน ไม่ว่ำด้วยสำเหตุ
ใดก็ตำม ให้ประธำนในที่ประชุมน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อชี้ขำด”  

6. กำรพัฒนำกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรควบคุมดูแล ตรวจสอบ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งในด้ำนหลักสูตรและกิจกรรม
สัมมนำต่ำงๆ เป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  

7. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรตรวจสอบ และขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
 
กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 เป็นต้นไป 


