
 
 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้า 1 จาก 5 หน้า 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee Charter) 

 

1. วัตถุประสงค  ์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดต้ังขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทปฏิบั ติ

หน้าที่ก ากับดูแลเก่ียวกับความถูกต้องของรายการทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัทเกิดการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและความ

มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจั ดท า

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอในรายงานประจ าปีของบริษัทเป็นประจ าทุกที 

 

2. ค ุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู้และประการณ์เพียงพอที่จะสามารถปฏิ บัติ

หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ

ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ บริษัท และต้องไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่ อย

ล าดับเดียวกัน หากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

3. องค ์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งต้ัง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการ

บริษัท กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตล าด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ 3 ปี 

4.2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ 
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4.2.1.ครบวาระ 

4.2.2.ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

4.2.3.ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ 

4.2.4.ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ใน

ความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4.2.5.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

4.2.6.ตาย 

4.2.7.ลาออก 

4.2.8.เป็นบุคคลล้มละลาย 

4.3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 

4.4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า

จะมีการแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบมาแทนต าแหน่ง 

4.5. กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่

มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่ งแทน

นั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

4.6. คณะกรรมการตรวจสอบสา มารถแ ต่ง ต้ั งเจ้า หน้า ที่ข องบริษัทที่ เหมาะ สมเป็น เลขา นุ กา ร

คณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน 

 

5. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้า ที่ข อง

บริษัทมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจ าเป็น ดังนี้ 

5.1. พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษั ท เพ่ือ

ขอรับการแต่งต้ังจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ า

ทุกปี 

5.2. รับทราบการปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพ่ือพิจารณามิให้

ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

5.3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงายทาง

การเงิน หรือมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
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5.4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการก ากับดูแล รายการที่เก่ียวข้องกัน รายการที่เก่ียวโยงกันที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5.5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี

ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของส านักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 

5.6. พิจารณารายงานจากคณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่าย

บริหาร เก่ียวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

5.7. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าปรึกษาหรือให้ความเห็น

ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

5.8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง 

5.9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการ

ที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานตาม

ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

5.10. รายงานทางการเงิน 

ก.) สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการ

 ตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

ข.) สอบทานประเด็นเก่ียวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่ มีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่

 มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

ค.) สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เก่ียวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส าคัญเก่ียว กับ

 รายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

ง.) สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเก่ียวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 

5.11.  การควบคุมภายใน 

 ก.)   สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบ

 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความส าคัญของการควบคุมภายใน

 และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท 

ข.)  สอบทานเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และ

 ผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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5.12.   การตรวจสอบภายใน 

ก.)   สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและ

  ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ข.)   สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าส านัก 

  ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

ค.)   สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ 

    ตรวจสอบภายใน 

5.13.  การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ก.)  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของส านักตรวจสอบภายใน และควบคุม 

 แผนงานประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ข.)  พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

 บริษัทท่ีน าเสนอโดยส านักตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

ค.)  สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัท และผลการติดตามการ

 แก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

ง.)  สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการ

 ติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5.14.  การบริหารความเสี่ยง 

ก.)  สอบทานความเพียงพอของการก ากับดูแลนโยบายและหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความ

 เสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย 

ข.)  สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

5.15.  การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

ก.)  สอบทานให้ม่ันใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจส าหรับผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการ

 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและ

 พนักงานทุกคนรับทราบ 

ข.)  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้องกันความ

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5.16. ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

5.16.1. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
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5.16.2. สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเม่ือมีการแก้ไข  

5.16.3. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอผลการประเ มิน ต่อ

คณะกรรมการบริษัท   

 

6. สิทธ ิการออกเสยีง 

ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด 

มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น  

 

7. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

7.2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุม

ด้วยตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความ

เสี่ยง ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในวาระการประชุม

นั้นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจ าเป็นและความเหมาะสม วาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้นและน าเสนอก่อนการประชุมแล ะให้เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

8. วันที่มีผลบงัคบัใช ้

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  

2/2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564  

 

 

ลงชื่อ…………….……………………………….         ลงชื่อ…………….………………………………. 

                  (นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)                   (นายประกิจ ตังติสานนท์)    

                       เลขานุการบริษัท          ประธานกรรมการบริษัท  

 


