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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทน า 

คณะกรรมการตรวจสอบตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสเป็นธรรม ตลอดจนสรา้งความเชื่อมั่นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ รวมถงึผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ของบรษิัทโดยรวม 
 
วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบตัง้ขึน้เพื่อท าหนา้ที่ช่วยคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท ภายใต้
ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

คณะกรรมการของบริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการที่มีความเป็น
อิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ีความ
มั่นใจว่าการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบการ
ปฏิบตัิงานที่ดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ พรอ้มทัง้สอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง สรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อ ถือ
แก่ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียว่ามีการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมี
การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไวด้งัต่อไปนี ้

 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท ที่เป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน 

1.2 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน 

1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีลกัษณะและคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระดงันี ้
2.1 ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิัท 
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2.2 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ 

2.3       กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน 

2.4 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เ ป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
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7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

2.5 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 

2.6  เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 
2.7  สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.1 สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเพียงพอ 
3.2 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/
หรือ การว่าจา้งบรษิัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

3.4 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขา้ร่วม
ประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.5 พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 

3.6  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท   
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(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท   
3.7  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างตน้ 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามข้างตน้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย ์

3.8 สอบทานใหบ้รษิัทปฎิบตัิตามนโยบายและแนวทางมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น 
3.9 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.10 ทบทวนกฎบตัร และประเมินผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้
4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนัหรือรวมแลว้ไม่เกิน 9 ปี 

4.2 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
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(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย  ์
(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

4.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจง้
เป็นหนังสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมตัิ โดยบริษัท
จะแจง้เรื่องการลาออกพรอ้มส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัย ์ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบ
พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

4. 4  ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหก้รรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้
5.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่อง

อื่นๆ อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยก าหนดใหเ้รียกประชมุก่อนมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือใหป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะ
เห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 
5.3 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญัใน

กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

5.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว
ถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 

5.5 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
5.6 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ 
5.7 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอขอ้มูลต่างๆ ที่ตอ้งการ หรือรอ้งขอใหก้รรมการบริษัท เจา้หนา้ที่ของ

บริษัท หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม ซึ่งบุคคลที่
คณะกรรมการตรวจสอบรอ้งขอใหเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง หรือรบัผิดชอบใน
วาระท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ 
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6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุคณะกรรมการ

บรษิัท 
6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และไดม้ีการหารือร่วมกันกบัคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารแลว้ว่า
ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้ว่มกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี
การเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรพัยไ์ด ้

7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย ์
7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.1  รายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มน าส่งแบบ
แจง้รายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

7.1.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.2.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
7.2.2 น าส่งหนังสือรบัรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ ส าหรบักรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการ

แต่งตัง้ใหม่ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีมี
มติของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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กฎบตัรนีไ้ดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

 

         ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565  

 
 

          ……………………………………………….. 
        (นางเกศรา มญัชศุรี) 
                  ประธานกรรมการบรษิัท 
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