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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

1.วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ จดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีโดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏบิตัติาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.2 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่  

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

2.3 ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 

2.4  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

3.วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิัท และเมื่อครบวาระแล้ว  

หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน 

2 เดอืนนับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิ กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

3.2 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลอืวาระ

ไม่น้อยกว่า 2 เดอืน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถดัไป บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนดงักล่าว จะอยู่ใน

ต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบทีต่นแทน 

3.3 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ  

- ครบก าหนดตามวาระ 

 - พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 

 - ลาออก 

 - ถงึแก่กรรม 

 - คณะกรรมการบรษิทัมมีตถิอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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3.4 กรรมการตรวจสอบทีล่าออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน พรอ้มเหตุผลและ

บรษิทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกรรมการตรวจสอบลาออกพรอ้มสาเหตุต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัท ีเพื่อให้

ผู้ถือหุ้นหรอืผู้ลงทุนทราบ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งอาจชี้แจงถึงสาเหตุ

ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบ

ดว้ยกไ็ด ้

3.5 ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บรษิัทแจ้งการถูกถอดถอน พร้อม

สาเหตุให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยทนัท ีทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนอาจชี้แจงถึงสาเหตุ

ดงักล่าวให้ส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบ

ดว้ยกไ็ด ้

4. การประชุม 

 4.1 วาระการประชุม 

มีการก าหนดวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อม เอกสาร

ประกอบทีเ่พยีงพอ มกีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 4.2 จ านวนครัง้การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และอาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิตามความ

จ าเป็น 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูต้รวจสอบภายใน ผู้สอบ

บญัช ีผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งได ้

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธาน

กรรมการตรวจสอบใหร้องประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการตรวจสอบหรอืมแีต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่

ประชุม 

 4.4 การลงคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบทีเ่ขา้ร่วมประชุม กรรมการ

ตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด ไม่มสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

5. อ านาจด าเนินการ 

5.1 ก าหนดให้มกีารประสานความเขา้ใจให้อยู่ในแนวทางเดยีวกนั ระหว่างผู้สอบบญัช ีคณะกรรมการบรษิัท และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.2 มอี านาจเชญิ ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการหรอืพนักงานของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่ง

เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถงึขอ้มลูไดทุ้กระดบัขององคก์ร 
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5.3 มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4 ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถา้ม)ี หรอืจา้งทีป่รกึษา หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในกรณีจ าเป็นดว้ย

ค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

6. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6.1 สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

6.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ

ในการพจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั

การตรวจสอบภายใน 

6.3 สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สงูสุดต่อบรษิทั 

6.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

 (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

 (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 (ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 (จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6.7 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่

อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

  (ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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  (ข) การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.8 สนับสนุนและตดิตามใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

6.9 ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

6.10 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี้ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564  เมื่อ

วนัที ่12 มนีาคม 2564 และก าหนดใหก้ฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 มนีาคม 2564 เป็น

ตน้ไป 

 

 

 

            (นายสนิท  วรปัญญา) 

         ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

  


